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Abstract  

Title: Knowledging in People with Dementia – A Qualitative Study using Multimodal 

Interaction Analysis and Positioning Theory 

Author: Hanna Östenberg  

Supervisors: Charlotta Plejert and Mattias Forsblad  

An increasing number of people live with dementia or have a close relative who does so. 

Participation in social interactions is vital for sustaining quality of life and a feeling of self, 

value and identity in people with dementia. Dementia causes cognitive impairments that affect 

the person’s ability to communicate. Interactions in which people with dementia participate are 

influenced by the communicative difficulties that arise as a result of the disease, but also by the 

conversational partner’s view of the person with dementia. The present study investigates 

interactions involving people with dementia, focusing on how knowledging is manifested in the 

interaction, how people with dementia position themselves and are positioned by others as 

people with knowledge, and what effects this positioning has on the participation of people with 

dementia in social interactions. Knowledging is defined as the active making of knowledge 

through interpersonal interactions. The data consists of 30 hours of audio and video recordings 

of naturally occurring conversations in which people with dementia participate, from which 14 

representative conversational examples were highlighted. Multimodal interaction analysis and 

positioning theory were used in the analysis. The analysis revealed that knowledge can be 

manifested in people with dementia through knowledging, a dynamic process in which 

knowledge is negotiated through conversation. Being positioned as knowing by others, as well 

as positioning oneself as knowing, seems to have a positive effect on the ability to express 

knowledge in people with dementia. People with dementia can therefore be involved in 

knowledging processes and the social situations that form the basis of knowledging. Some 

potential clinical and practical implications of promoting the participation of people with 

dementia in social interactions are suggested. Dementia changes the conditions for social 

interaction, but it is important to highlight each individual’s strengths and retained abilities and 

provide them with the conditions for participating in interactions and expressing their 

knowledge. 

Key words: Dementia, Knowledging, Knowledge, Conversation Analysis, Positioning Theory.   



   

 

 

 

Sammanfattning  

Författare: Hanna Östenberg  

Handledare: Charlotta Plejert och Mattias Forsblad  

Allt fler personer lever med eller har en nära anhörig som lever med en demenssjukdom. En 

demenssjukdom leder till kognitiva nedsättningar som påverkar individens kommunikation. 

Deltagande i social interaktion är vitalt för en god livskvalitet samt känsla av själv, värde och 

identitet hos personer med demenssjukdom. Interaktion där personer med demenssjukdom 

deltar påverkas av de kommunikationssvårigheter som följer demenssjukdomen, men också av 

samtalspartners syn på personen med demenssjukdom. Föreliggande studie undersöker 

interaktion som involverar personer med demenssjukdom med fokus på hur kunskapande 

manifesteras i interaktionen, hur personer med demenssjukdom positionerar sig själva och 

positioneras av andra som personer som kan någonting samt vilken betydelse som positionering 

har för personer med demenssjukdoms deltagande i social interaktion. Kunskapande har 

definierats som ett aktivt görande av kunskap genom mellanmänsklig interaktion. Data har 

utgjorts av totalt 30 timmar audio- och/eller videoinspelning av naturligt förekommande 

interaktion där personer med demenssjukdom deltar, från vilken 14 representativa 

samtalsexempel lyfts fram. Vid analys har multimodal interaktionsanalys samt 

positioneringsteori använts. Analysen visar att kunskap kan manifesteras hos personer med 

demenssjukdom genom kunskapande, en dynamisk process där kunskap förhandlas fram 

genom samtal. Att positioneras som samt positionera sig själv som kunnande verkar ha en 

positiv effekt på personer med demenssjukdoms möjlighet att ge uttryck för sin kunskap. 

Personer med demenssjukdom kan således vara delaktiga i kunskapandeprocesser och de 

sociala situationer som ligger till grund för kunskapandet. Kliniska och praktiska implikationer 

kring främjandet av deltagandet i social interaktion hos personer med demenssjukdom 

presenteras. En demenssjukdom medför förändrade förutsättningar för social interaktion men 

viktigt är att se till individens styrkor och bevarade förmågor samt ge individen förutsättningar 

för att kunna delta i samtal och ge uttryck för sin kunskap.  

Nyckelord: demenssjukdom, kunskapande, kunskap, Conversation Analysis, positionerings-

teori.   
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1. Inledning  

En demenssjukdom är ett sjukdomstillstånd som på olika sätt påverkar hjärnan (ICD-10 Version 

2016, u.å.). Tillståndet innebär nedsättningar inom olika kognitiva förmågor som exempelvis 
minne och språk och medför därför en påverkan på förmågan att kommunicera (Bayles & 

Tomoeda, 2014). Interaktion som involverar personer med demenssjukdom påverkas av de 

kommunikativa svårigheter som uppstår till följd av demenssjukdomen, men interaktionen kan 
också påverkas av samtalspartnerns syn på personen med demenssjukdom. Synen på personer 

med demenssjukdom påverkas av en rad olika faktorer som vi i olika grad är medvetna om. 
Synen på personer med demenssjukdom kan också variera mellan olika kulturer och kontexter 

(Antelius, 2016). I en västerländsk kontext är en utbredd uppfattning av demenssjukdom att 

personen förlorar sitt själv (Kirkman, 2006) och blir till ett tomt skal (Guendouzi & Müller, 
2006). En sådan syn på personer med demenssjukdom har en negativ inverkan på dessa 

personers möjligheter till deltagande i social interaktion. Personen med demenssjukdoms 
kommunikativa svårigheter i kombination med synen på dessa personer har också betydelse för 

hur de positionerar sig själva och positioneras av andra, vilket i sin tur har betydelse för hur 

kunskap och kunskapande manifesteras i interaktion som involverar dessa personer. I 
föreliggande studie undersöks naturligt förekommande interaktion som involverar personer 

med demenssjukdom på vård- och omsorgsboenden i syfte att studera hur olika former av 
kunskap manifesteras hos dessa personer i interaktion med andra samtalspartners. Studien 

syftar också till att undersöka vilken betydelse som olika typer av positionering kan ha för 

personer med demenssjukdoms förmåga till deltagande i social interaktion. Studien har en 
kvalitativ metodik och data utgörs av audio- och videoinspelade samtal där personer med 

demenssjukdom deltar. Data analyseras utifrån multimodal interaktionsanalys, 

positioneringsteori och Epistemics.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Att leva med en demenssjukdom  

I föreliggande avsnitt diskuteras demenssjukdom och dess följder ur ett antal olika perspektiv. 

Kommunikation vid demenssjukdom behandlas. Synen på demenssjukdom i en västerländsk 

kontext samt vilka följder densamma kan ha för personen med demenssjukdom diskuteras.  

2.1.1 Demenssjukdom ur ett medicinskt perspektiv  

Demenssjukdom är ett paraplybegrepp för ett brett spektrum av olika neurokognitiva symptom 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011) och tillståndet kan därmed klassificeras som ett 

syndrom (ICD-10 Version 2016, u.å.). Symptomen orsakas av ett stort antal olika 
sjukdomstillstånd och skador som har gemensamt att de på olika sätt påverkar hjärnan 

(Marcusson et al., 2011). I DSM-V benämns demenssjukdom som neurokognitiv svikt och 
diagnoskriterier är att personen ska uppvisa betydande nedsättningar inom en eller flera 

kognitiva domäner såsom minne, språk, exekutiva funktioner, inlärning, uppmärksamhet, 

perceptuell-motorisk funktion samt social kognition. Ytterligare kriterier för diagnosticering är 
att tillståndet medför en påverkan på personens vardag samt att symptomen inte kan förklaras 

av annan psykiatrisk diagnos eller av delirium (American Psychiatric Association, 2013). 
Demenssjukdomen medför ingen påverkan på medvetandegraden. Tillståndet kan vara kroniskt 
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eller progredierande (ICD-10 Version 2016, u.å.). Demenssjukdom utgör inte en del av det 

typiska åldrandet men samband finns mellan ökad ålder och uppkomsten av en demenssjukdom 

hos en individ (Hughes, 2011). Demenssjukdomens svårighetsgrad beskrivs ofta som lindrig, 

måttlig eller grav ICD-10 Version 2016, u.å.).  

Ett hundratal olika former av demenssjukdomar finns beskrivna varav Alzheimers sjukdom är 
den vanligast förekommande och står för 60–70 % av samtliga fall av demenssjukdom, följt av 

Lewykroppsdemens och vaskulär demenssjukdom. En vanlig indelning av demenssjukdomar 

är i tre olika subkategorier, vilka utgörs av primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära 
demenssjukdomar och sekundära demenssjukdomar (Marcusson et al., 2011). 

Primärdegenerativa demenssjukdomar orsakas av en atypisk degeneration av hjärnceller, vilken 
leder till en gradvis progression av demenssymptomen. Hit hör bland andra Alzheimers 

sjukdom, frontotemporal lobär degeneration samt semantisk demenssjukdom. Vaskulär 

demenssjukdom uppstår till följd av syrebrist i hjärnan orsakad av bristande blodtillförsel, 
vanligtvis till följd av stroke, och har därför ofta en plötslig symptomdebut. Diagnoskriterierna 

för vaskulär demenssjukdom är, utöver uppfyllda kriterier för demenssjukdom i ICD-10, att det 
förekommer en ojämnt fördelad nedsättning inom högre kognitiva funktioner, att belägg finns 

för lokal hjärnskada samt att anamnes, undersökning eller test påvisar cerebrovaskulär sjukdom 

vilken bedöms ha ett etiologiskt samband med den uppkomna demenssjukdomen (ICD-10 
Version 2016, u.å.). Sekundära demenssjukdomar uppkommer till följd av ett primärt tillstånd 

som kan leda till uppkomsten av en demenssjukdom, men som inte nödvändigtvis behöver göra 
det (Marcusson et al., 2011). Det finns ett åttiotal kända sjukdomar och skador som sekundärt 

kan ge upphov till en demenssjukdom, exempelvis hjärntumörer, traumatiska hjärnskador och 

alkoholmissbruk (ICD-10 Version 2016, u.å.).  

2.1.2 Demenssjukdom ut ett samhällsperspektiv  

Inom en snar framtid i förhållande till tiden då föreliggande uppsats skrivs (2019) kommer det 

att ske en stor ökning av antalet personer som lever med en demenssjukdom. Ökningen är en 

konsekvens av befolkningens ökade livslängd samt en ständigt växande kunskap kring 
demenssjukdom, vilket leder till att allt fler får sin demenssjukdomsdiagnos tidigare i 

sjukdomsförloppet än vad som innan har varit möjligt (Hellström & Hydén, 2016; Nilsson, 
2018). Detta innebär att totalt sett fler personer kommer att leva med demenssjukdom samt att 

många personer kommer att leva med en demenssjukdom under en längre tid än tidigare, till 

stor del i den egna hemmiljön men också på boenden som erbjuder vård och omhändertagande 
för personer med demenssjukdom (Hellström & Hydén, 2016). Alzheimer Disease International 

(2012) uppskattar att 36 miljoner människor världen över i nuläget lever med en 

demenssjukdom och antalet förväntas stiga till 66 miljoner människor år 2030.  

I och med ökningen av antalet personer som lever med demenssjukdom ställs nya krav på de 

olika samhällsfunktioner som erbjuder insatser för denna grupp, exempelvis hälso- och 
sjukvården. Ökningen kommer troligtvis att leda till en samhällsekonomisk påverkan i form av 

ökade medicinska kostnader, sociala kostnader samt kostnader för informell vård och informellt 
omhändertagande (World Health Organization, 2012; Hydén & Antelius, 2017). Informell vård 

och informellt omhändertagande är vård- och omsorgsinsatser som utförs av andra aktörer än 
samhällsfunktioner såsom hälso- och sjukvården. Sådana insatser utförs främst av anhöriga 

(World Health Organization, 2012).  
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En demenssjukdom medför påfrestningar och stress för personer som är närstående till personer 

med demenssjukdom. Närstående utför en stor del av det informella omhändertagande som 

personer med demenssjukdom erhåller och att vara närstående till personer med 
demenssjukdom medför givetvis psykiska och känslomässiga påfrestningar. Tillståndet medför 

stora utmaningar även för formella vårdgivare (World Health Organization, 2012; Hydén & 
Antelius, 2017). Personer som lever med en demenssjukdom behöver adekvat stöd från bland 

annat hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt finans- och rättsväsendet. Personer med 

demenssjukdom lever oftast i många år efter att symptomen på demenssjukdom debuterar och 
med adekvat stöd kan många vara fortsatt aktiva och delaktiga i samhället samt i sitt eget liv, 

bidra till samhället efter förmåga och ha en god livskvalitet (World Health Organization, 2012).  

2.1.3 Kommunikation hos personer med demenssjukdom  

Då demenssjukdom innebär nedsättningar av olika kognitiva funktioner påverkas 
kommunikationsförmågan, eftersom flera olika kognitiva funktioner är vitala för att kunna 

interagera med sin omgivning. Gemensamt för olika demenssjukdomar är att de i någon grad 
påverkar den drabbade personens förmåga att kommunicera (Bayles & Tomoeda, 2014). Att 

kommunikationsförmågan förändras medför också en påverkan på personens relationer och 

sociala liv (Nilsson, 2017; Nilsson & Olaison, 2019). Tidigare forskning kring kommunikation 
vid demenssjukdom har av logiska skäl undersökt och kartlagt kommunikativa svårigheter och 

nedsättningar hos personer med demenssjukdom, vilket motiveras av att kunskapen om vilka 
svårigheter som en demenssjukdom medför behöver utökas så att personer med 

demenssjukdom, deras anhöriga samt hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med dessa 

personer kan erbjudas adekvat information, stöd och hjälp. På senare tid har en allt större del 
av forskningen primärt fokuserat på kommunikativa styrkor och bevarade färdigheter hos 

personer med demenssjukdom.  

Ett vanligt språkligt symptom tidigt i sjukdomsförloppet är svårigheter att finna ord. I 

sjukdomens senare stadier blir svårigheterna mer omfattande och personen kan ha svårt att över 

huvud taget delta i samtal (Samuelsson, Ekström, Majlesi & Plejert, 2016). Olika former av 
demenssjukdom medför dock olika typ och grad av påverkan att kommunicera (Marcusson et 

al., 2011). Vid Alzheimers sjukdom är exempelvis ordfinnandesvårigheter det mest 
framträdande språkliga symptomet, medan frontotemporal demenssjukdom karaktäriseras av 

repetitioner av stereotypa fraser och semantisk demenssjukdom vanligtvis leder till 

stamningsliknande symptom och ordsubstitutioner (Samuelsson et al., 2016). Samtalspartners 
till personer med demenssjukdom kan använda sig av ett stort antal olika strategier i syfte att 

hantera och överbygga de kommunikativa svårigheterna (Smith et al., 2011). Exempel på 
sådana strategier är att använda ickeverbal kommunikation såsom gester, blickar och föremål i 

omgivningen, att se till att ha ögonkontakt med personen med demenssjukdom, att minimera 

distraktioner i omgivningen, att samtala lugnt och ge personen tid vid interaktion, att förenkla 
uppgifter etcetera. Att samtala om för personen med demenssjukdom välkända ämnen kan 

underlätta vid samtal, men det är också viktigt att introducera nya samtalsämnen för att 

upprätthålla en meningsfull interaktion (Samuelsson et al., 2016).  

En viktig förutsättning för att som person med demenssjukdom kunna ha en fungerande tillvaro 
och god livskvalitet är en tillfredställande hantering av kommunikativa svårigheter som kan 

uppstå som symptom på demenssjukdomen (Kindell, Keady, Sage & Wilkinson, 2017). 

Upprätthållandet av sociala relationer och möjlighet till deltagande i social interaktion är vitalt 
för att personer med demenssjukdom ska ha en god livskvalitet (Smith et al., 2005). För 

personer med demenssjukdom kan social interaktion vara till hjälp för att upprätthålla känslan 
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av värde och identitet (Cowdell, 2006) och bibehållandet av personens känsla av själv 

(Kitwood, 1997). Social interaktion och sociala relationer är fenomen som ofta ingår i olika 

instrument för bedömning av livskvalitet hos personer med demenssjukdom (Trigg, Skevington 

& Jones, 2007).  

Logopeder kan tillföra värdefulla insatser vid omhändertagandet av personer med 
demenssjukdom i form av att tillhandahålla utbildning, råd och stöd till vårdgivare och 

närstående angående hur kommunikation med personen med demenssjukdom kan underlättas 

(Perkins, Whitworth & Lesser, 1998; Bayles & Tomoeda, 2014). Logopeder kan också 
konsulteras vid diagnosticering av demenssjukdom (Webb, 2016). Det finns mycket forskning 

kring kommunikation vid demens som främst fokuserar på de kommunikativa svårigheter som 
demenssjukdomen kan resultera i, och graden av överförbarhet gällande studiernas resultat och 

implikationer är inte alltid explicit (Kindell et al., 2017).  

2.1.4 Synen på personer med demenssjukdom i en västerländsk kontext  

I en västerländsk kontext definieras och beskrivs demenssjukdom ofta primärt i termer av 
förlust av olika funktioner och förmågor och personer med demenssjukdom beskrivs i hög grad 

som personer som blir allt mer beroende av hjälp och omsorg från personer i sin omgivning allt 

eftersom sjukdomsförloppet fortskrider (Käll, 2017; Hydén & Antelius, 2017). Många olika 
former av demenssjukdom, särskilt Alzheimers sjukdom, förknippas frekvent med en förlust av 

den egna identiteten då personen får allt svårare att minnas information som kan anses vara 
viktigt för skapande och upprätthållande av den egna identiteten. Då personens beroende av 

hjälp och stöd från omgivningen ökar minskar också personens förmåga till autonomi, kontroll, 

integritet och dignitet (Käll, 2017). Att delta i social samvaro och ha meningsfulla samtal är 
viktigt för välmående och känslan av sammanhang hos personer med demenssjukdom 

(Lawrence et al., 2012) men att ha en demensdiagnos är ofta förenat med exkludering från social 
interaktion (Österholm & Samuelsson, 2015; Read, Toye & Wynaden, 2017). Tidigare 

forskning visar också på att personer utan demenssjukdom ofta tenderar att tala åt eller över 

huvudet på personer med demenssjukdom (Österholm & Samuelsson, 2015; Read et al., 2017).  

Media utgör ett kraftfullt verktyg för att på olika sätt påverka vår uppfattning av verkligheten 

och spelar därmed en roll för synen på personer med demenssjukdom. Bland annat påverkas 
våra föreställningar, attityder, uppfattningar, ideologier och ageranden av olika stereotyper som 

media skapar eller reproducerar (Potter, 2012). På senare tid har intresset kring media och vad 

som kommuniceras därigenom ökat. Ett växande intresse har också setts för social och kulturell 
gerontologi, hur media porträtterar äldre personer och åldrandeprocessen samt vilka 

konsekvenser medias porträttering potentiellt kan ge gällande attityder och föreställningar kring 
äldre personer och åldrande (Rozanova, 2010; Ylänne, 2012). Media utgör ofta källan till den 

information individen har om exempelvis åldrande och demenssjukdomar (Doyle et al. 2011) 

och omgivningens föreställningar och fördomar har stor inverkan på individens förutsättningar 
för välbefinnande samt ett värdigt och aktivt liv och åldrande (Bai, 2014). Media kan därmed 

potentiellt ha stor inverkan på äldre personers och personer med demenssjukdoms mående och 
livsvillkor. Medias porträttering av äldre personer och åldrande visar på en utbredd ålderism, 

vilken potentiellt kan förstärka negativa stereotyper och sänka äldre personers självförtroende 
(Kirkman, 2006; Ylänne, 2012). Ålderism, även kallat åldersdiskriminering (eng. ageism) 

innebär att äldre personer diskrimineras på basis av sin ålder och kan utgöras av fördomsfulla 

beteenden eller attityder mot gentemot äldre, olika och orättvis behandling av äldre samt 

inskränka möjligheter till social delaktighet för äldre (Svensk MeSH, u.å.).  
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Kirkman (2006) fann att personer med demenssjukdom ofta porträtteras som att de har ”förlorat 

sitt människovärde” eller sitt ”förlorat sitt själv” och att dessa uttryck ofta användes som 

metaforer då personer med demenssjukdom framställs i olika sammanhang. Guendouzi och 
Müller (2006) menar att dessa framställningar av personer med demenssjukdom samt 

framställningen av personer med demenssjukdom som ”tomma skal” har skapats genom den 
rådande diskursen i den västerländska kulturella kontexten och spridits till diskursen hos 

befolkningen i allmänhet. Vilka lingvistiska val som görs vid exempelvis mediala 

porträtteringar av olika grupper i samhället, samt vilka kulturella ramar som format dessa val, 

är därför viktigt att utforska (Guendouzi & Müller, 2006).  

2.1.4.1 Inverkan på interaktion som involverar personer med demenssjukdom som 

ett resultat av synen på demenssjukdom 

Kommunikationen med personer med demenssjukdom behöver inte endast vara avhängig de 
språkliga och kommunikativa svårigheter som uppstår till följd av demenssjukdomen. 

Interaktion som involverar personer med demenssjukdom kan också påverkas av att personer 
med demenssjukdom inte ses som kompetenta samtalspartners, utan att de ses som individer 

som inte är förmögna att föra sammanhängande och meningsfulla samtal (Samuelsson et al., 

2016; Read et al., 2017). Detta kan leda till att samtalspartners till personer med 
demenssjukdom på förhand antar att interaktionen kommer att bli problematisk eller inte 

fungera på ett önskat sätt. Ett synsätt likt detta på personer med demenssjukdoms förmåga att 
samtala kan leda till att samtalspartnerns svårigheter att kommunicera med personen med 

demenssjukdom ökar. Det kan dessutom leda till att personen med demenssjukdom i mindre 

utsträckning deltar i samtal och andra sociala aktiviteter (Samuelsson et al., 2016).  

2.1.4.2 Utmanande av synen på personer med demenssjukdom  

Synen på personer med demenssjukdom som individer som är oförmögna eller har stora 

svårigheter att interagera meningsfullt och sammanhängande har på senare tid utmanats och 
antagandet att personer med demenssjukdom är individer som är på väg att förlora sitt själv och 

bli någon form av tomma skal har ifrågasatts (Käll, 2017; Hydén & Antelius, 2017). En 
övervägande del av den befintliga forskningen kring demenssjukdomar behandlar de 

neurodegenerativa processer och tillstånd i hjärnan som orsakar sjukdomstillståndet, olika typer 

av vård- och omsorgsinsatser som erbjuds personer med demenssjukdom samt vad en 
demensdiagnos innebär för närstående och anhöriga. Ett nytt forskningsfält med fokus kring 

styrkor och bevarade förmågor hos personer med demenssjukdom har dock vuxit fram. Detta 
forskningsfält tar avstamp i ett synsätt på personer med demenssjukdom som aktiva agenter i 

sina egna liv och sammanhang (Hydén & Antelius, 2017). Forskare inom denna strömning 

studerar bland annat hur personer med demenssjukdom positioneras av personer i sin närhet, 
samt hur personer med demenssjukdom positionerar sig själva (Österholm & Samuelsson, 

2015; Samuelsson, et al., 2016). Positionering beskrivs vidare i avsnitt 2.3.2. 

2.2 Olika aspekter av kunskap 

Nedan presenteras de olika dimensioner och former av kunskap som behandlas i föreliggande 

uppsats. Olika typer och grader av kunskap redogörs för och begreppet kunskapande 
presenteras och förklaras.  
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2.2.1 Kunskap 

Att informationsutbyte utgör en grundläggande komponent vid interaktion av olika slag är 
allmänt vedertaget, vare sig syftet med interaktionen främst är själva utbytet av interaktion eller 

den sociala aktivitet som samtalet erbjuder (Heritage, 2012). Heritage (2012) visade i en studie 
med samtalsanalytisk ansats på att samtalsdeltagare är känsliga för huruvida ett bidrag till 

samtalet är informativt, på vilket sätt det är informativt samt för vem. Det beskrivs att 

samtalsdeltagarna ständigt är uppmärksamma på vilken information som tillförs och vilken 
potentiell betydelsen denna kan ha, samt för vem. Denna känslighet för informationsutbyte 

syftar till att möjliggöra för individer att konstruera adekvata responser i samtal eller vid 

initieringar av samtal (Heritage, 2012). 

Kunskap kan klassificeras utifrån om den är explicit eller implicit. Explicit kunskap är kunskap 

som kan eliciteras genom en adekvat förfrågan eller uppmaning och därmed beskrivas 
exempelvis muntligt av innehavaren av kunskapen. Implicit kunskap kan inte framkallas och 

göras direkt medveten och kan därmed inte redogöras för muntligt. Den kunskap vi kan 
redogöra för är därmed av explicit art, och den kunskap vi inte kan redogöra för muntligt är av 

implicit art (Kirsh, 2009).  

Kunskap kan också beskrivas i termer av deklarativ och procedurell kunskap. Deklarativ 
kunskap kan beskrivas som fakta- och förståelsekunskap, det vill säga sådan kunskap som kan 

återkallas i form av påståenden, och kan därmed likställas med att ”veta att” (Hong, Pi & Yang, 
2018). Deklarativ kunskap är därmed mer eller mindre synonymt med explicit kunskap. 

Exempel på deklarativ kunskap är kunskap om vilken stad som är Islands huvudstad. Deklarativ 

kunskap kan kontrasteras mot procedurell kunskap. Procedurell kunskap innebär kunskap om 
hur en viss färdighet eller aktivitet genomförs praktiskt och kan därmed likställas med att ”veta 

hur” (Hong et al., 2018). Den form av kunskapsstruktur som procedurell kunskap utgör 
automatiseras efter att ha lärts in och ligger som grund för snabbt och adekvat utförande (Gould, 

2017). Exempel på procedurell kunskap är kunskapen om hur man cyklar eller hur man virkar. 

Gränsen mellan vad som utgör deklarativ respektive procedurell kunskap kan emellertid vara 
svår att dra. Hädanefter kommer termerna deklarativ kunskap och procedurell kunskap att 

användas för att beskriva samt diskutera deltagarnas kunskap.  

Då deltagare i föreliggande studie beskrivs som innehavare av någon form av kunskap, har 

begreppet kunnande använts vid beskrivning av personen. Användning av den vanligare termen 

kunnig har valts bort till fördel för termen kunnande, då kunnande anses vara en mer dynamisk 

och processinriktad term än kunnig.  

2.2.2 Expertis  

Det finns olika grader av kunskap där viss kunskap kan ses som mer avancerad och/eller mer 

exklusiv än annan kunskap. Expertis, eller expertkunskap, kan anses vara sådan kunskap som 
inte är allmänt vedertagen eller mer omfattande än hos gemene man i en viss grupp eller kultur. 

Den individ som besitter kunskap som inte är allmänt vedertagen i den aktuella kontexten kan 
därmed ses som en expert på det som kunskapen utgörs av. Expertis kan antingen primärt 

utgöras av en förvärvad förmåga eller en reflektion av en inneboende talang. Vad som anses 

utgöra expertis kan dessutom skilja sig inom olika forskningsfält (Ericsson & Charness, 1994).  

I föreliggande studie har en definition av expertis tillämpats som bygger på definitionen av 

Ericsson och Charness (1994). För att förstå expertis studerade Ericsson och Charness (1994) 
olika aktiviteter som krävde särskilda talanger och förmågor samt ofta mycket övning för att 
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blir väldigt bra på, exempelvis idrott, schack och komponering av musik. Den definition av 

expertis som har använts i föreliggande studie utgörs av att expertis ses som sådan kunskap som 

inte är allmänt vedertagen i en viss grupp eller kultur samt att den kunskap som utgör personens 
expertis inte får vara av sådan art att den kan anses vara trivial samt enkel att tillägna sig för 

vem som helst. Exempelvis kan expertis inte utgöras av kunskap om vad en viss person åt till 
lunch igår eller hur många barn hen har. Sådan information kan snarare antas likställas med 

personlig information och gränsen mot expertkunskap kan därmed vara svår att dra. Expertis 

förekommer således i änden av ett spann där kunskapsnivån hos en individ jämförs med 
kunskapsnivån hos människor generellt i en viss kontext samt där den aktuella kunskapen inte 

kan anses vara trivial.  

2.2.3 Kunskapande  

I föreliggande studie används begreppet kunskapande vid analys av insamlade data, då det som 
centralt studerats är kunskap som process. Kunskapande kan beskrivas som ett aktivt görande 

av kunskap som sker genom interaktionella praktiker, vilket kan likställas med den process som 
skapar, presenterar och omvandlar kunskap. Att omvandla kunskap kan likställas med att ta till 

sig information och göra den till sin egen kunskap. Kunskapande kan per definition ske antingen 

genom mellanmänsklig interaktion eller genom interaktion med någonting annat än en annan 
människa i individens omvärld. Kunskapande kan exempelvis ske genom att en individ på egen 

hand löser ett korsord. Kunskapandeprocessen består då av individens interaktion med det 
papper med rutnät och ledtrådar som korsordet utgörs av, och individens kunskap ges uttryck 

genom processen då individen löser korsordet. Situationer som inte innebär någon form av 

kunskapande är sådana situationer där ingen kunskap skapas, uttrycks eller tillägnas hos en 

individ.   

Det som centralt har studerats i föreliggande studien är kunskapsyttringar vid social interaktion 
och kunskapande som förekommer utan social interaktion har inte studerats. Begreppet 

kunskapande har därför använts i termer av kunskapande som process i social interaktion 

genom mellanmänsklig interaktion. Det kunskapande som har studerats i studien har således 
uttryckts genom mellanmänsklig interaktion genom att dynamiskt ha förhandlats fram av 

deltagare i en social kontext. Interaktion utgjorde därmed en förutsättning för kunskapande i 

den betydelse som fenomenet har studeras i föreliggande studie.  

2.3 Teoretisk grund  

Nedan följer en beskrivning av valda samt övervägda teoretiska ansatser för analys av 
insamlade data, samt motivering av varför dessa ansatser har valts eller inte valts att användas 

i föreliggande studie.  

2.3.1 Epistemics  

Att studera interaktion med utgångspunkt i Heritages ramverk kring epistemics erbjuder 
ytterligare ett interaktionellt perspektiv för analys. Enligt Heritage (2012) innebär epistemics 

studiet av kunskap och utgår ifrån att samtal drivs framåt av obalans i uttryckt kunskap mellan 

samtalets deltagare. Det som driver interaktionen kan kallas för Epistemic engine 
(kunskapsmotorn) och utgörs av att individer positionerar sig själva som att de har mer eller 

mindre kunskap om någonting som information utbyts kring. Samtalet upphör då en balans har 
uppnåtts i uttryckt kunskapsläge kring det som diskuteras. Med uttryckt kunskapsläge menas 

den kunskap som individen uttrycker att hen har, och inte nödvändigtvis den kunskap som hen 
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faktiskt besitter (Heritage, 2012). Heritages (2012) hypotes är att kunskapsmotorn är 

drivkraften för samtliga samtal.  

De termer inom epistemics som har använts föreliggande studie är epistemisk auktoritet, 
epistemisk ställning samt epistemiskt företräde. De engelska termerna för dessa begrepp är 

epistemic authority, epistemic stance respektive epistemic primacy (se exempelvis Black, 2015; 
Nilsson & Olaison, 2019; Williams et al., 2019). Att en talare innehar epistemisk auktoritet 

innebär att personen äger företräde att tolka och uttrycka sig om ett visst ämne då personen 

anses äga mest kunskap om det aktuella ämnet (Black, 2015). Vidare innebär epistemiskt 
företräde att en person har företräde till en viss kunskap på basis av att kunskapen utgörs av 

någonting som den aktuella personen själv har upplevt (Nilsson, 2018). Epistemisk ställning 
utgörs av hur personer positionerar sig själva i termer av epistemisk status, där epistemisk status 

innebär hur personer ser på varandra som mer eller mindre kunniga i något avseende. 

Epistemisk ställning är därmed det anspråk som en person gör på att ha eller inte ha en viss typ 
av kunskap, det vill säga om personen gör anspråk på att ha eller inte ha en viss typ av kunskap 

(Heritage, 2012).  

Samtliga av dessa begrepp säger någonting om vilken position som en person tilldelas i 

förhållande till en viss kunskap, det vill säga om personen tilldelas en position av att ha eller 

inte ha en den aktuella kunskapen. Positionen kan tilldelas personen av personen själv eller av 
en eller flera andra personer. Begreppen epistemisk auktoritet respektive epistemiskt företräde 

inkluderar även bakomliggande anledningar till att en person tilldelas en viss position som 
innehavare eller icke innehavare av en viss kunskap. Begreppet epistemisk auktoritet innebär 

som ovan beskrivits att en person anses ha mer kunskap om ett ämne än en annan person och 

epistemiskt företräde inkluderar att personens kunskapsposition baserar på att personen själv 
har varit med om det som den aktuella kunskapen utgörs av. Begreppen relaterar till 

positionering genom att de innehåller information om hur personer positionerar sig själva samt 

positioneras av andra i förhållande till andra personer kring en viss kunskap eller ett visst ämne.  

Epistemics, utifrån Heritage (2012), analyseras ofta inom ett samtalsanalytiskt ramverk, vilket 

är i linje med det processinriktade perspektiv som antas i föreliggande studie. Heritages ramverk 
kring Epistemics har använts i kombination med multimodal interaktionsanalys utifrån 

Conversation Analysis för att påvisa hur kunskapande etableras i interaktion som involverar 
personer med demenssjukdom. Epistemics har använts för att möjliggöra analys av epistemiska 

aspekter av social interaktion.   

2.3.2 Positionering och positioneringsteori  

För att möjliggöra analys av insamlade data gällande olika aspekter av positionering användes 
grundläggande principer för positioneringsteori. Begreppet positionering syftar till relationen 

som en enhet har till en eller flera andra enheter. En enhets position är alltid relativ gentemot 

positionen hos andra enheter (Avdan, 2017). Positionering av människor kan förklaras i termer 
av dimensioner av den egna personligheten och identiteten samt hur dessa egenskaper skapas, 

upprätthålls och förändras i samspelet med andra individer (Samuelsson et al., 2016). 
Positionering av människor beskrevs först av Holloway (1984) i en studie där konstruktion av 

subjektivitet i heterosexuella relationer studerades. Holloway beskrev att samtal möjliggör för 
individer att positionera sig själva i relation till andra individer. Positioneringsteori har 

föreslagits av Harré, van Lagenhove och Berman (1999) som en teoretisk ansats för att förstå 

hur deltagare i ett samtal dynamiskt producerar och förklarar vardagligt beteende hos sig själv 
och andra. I det avseendet har positioneringsteori tagit stor plats i publikationer som studerar 

interaktion (se exempelvis Tirado & Gálvez, 2008; Kittleson & Wilson, 2014). Harré et al. 
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(1999) beskriver en positionering i ett samtal som ett metaforiskt koncept genom vilket 

referenser om en individs egenskaper och attribut samlas in. Vid studium av vilka processer 

som sker vid samtal utgör dessa egenskaper viktiga data för att kunna förstå den relativa 
positioneringen av sig själv och andra i relation till varandra. Yttranden som avslöjar en individs 

egenskaper och attribut utgör därmed viktiga data i syftet att förstå den relativa positioneringen 
av själv och annan i förhållande till varandra och är någonting som individer är känsliga för att 

känna in hos varandra (Harré et al., 1999). Positionering implicerar därmed jämförandet av själv 

med andra (Avdan, 2017). Individer positionerar sig själva och andra samt blir positionerade 
av andra individer på olika sätt som kan få både positiva och negativa konsekvenser för dessa 

individer (Samuelsson et al., 2016). 

Principer för positioneringsteori har använts i studien för att möjliggöra analys av hur 

deltagarna förhåller sig till varandra och vilken syn de har på varandra och sig själva, för att 

undersöka om dessa företeelser har någon inverkan på interaktionen som involverar personerna 
med demenssjukdom. Om olika typer av positioneringar konstateras inverka på interaktionen 

så undersöks också vilken inverkan dessa positioneringar i sådant fall har på interaktionen.  

En fördel med att analysera data utifrån positioneringsteoretiska principer är att 

positioneringsteori är kompatibel att kombinera med analys som bygger på Conversation 

Analysis som teoretisk grund samt multimodal interaktionsanalys som metod för analys, i och 
med att positioneringsteori möjliggör en i hög grad dynamisk analys. Att analysera i enlighet 

med positioneringsteori är mer dynamiskt än att analysera exempelvis utifrån olika roller såsom 
vårdgivare och vårdtagare. Den teoretiska grunden för Conversation Analysis erbjuder en 

dynamisk analysmetod i och med att analysen görs tur för tur, exempelvis gällande hur kunskap 

manifesteras samt hur detta varierar inom ramen för det studerade samtalet. Principer för 
positioneringsteori har tidigare också använts som grund för analys av interaktion som 

involverar personer med demenssjukdom (se exempelvis Österholm & Samuelsson, 2015). Det 
som främst har studerats i föreliggande arbeta är hur deltagarna med demenssjukdom 

positionerar sig själva och hur de positioneras av sina samtalspartners i förhållande till ett visst 

informationsinnehåll.  

2.3.3 Conversation Analysis 

Olika former av diskursanalys har tidigare använts för att undersöka interaktion hos personer 

med demenssjukdom inom en rad olika områden, exempelvis samtalsämnen (Mentis, Briggs-

Whitaker & Gramigna, 1995) och informativt innehåll (Cherney & Canter, 1993). Många av 
dessa studier utgår från metoder såsom bildbeskrivning, intervjuer eller andra förutbestämda 

strategier för att elicitera samtalsexempel (Perkins et al., 1998). Sådana tillvägagångssätt för att 
studera interaktion hos personer med demenssjukdom kan enligt Perkins et al. (1998) leda till 

att de samtalsexempel som studeras inte är representativa för den vardagliga interaktionen hos 

personer med demenssjukdom och deras samtalspartners. I stället föreslås Conversation 
analysis för att möjliggöra studier av naturligt förekommande interaktion. Dessutom erbjuder 

Conversation Analysis analys av inte endast samtalsbidragen samt de kommunikativa 
färdigheterna och svårigheterna hos personen med demenssjukdom, utan också hos personens 

samtalspartners, vilket också kan ge kliniska implikationer för underlättandet av interaktion hos 

personer med demenssjukdom (Perkins et al., 1998).  

Conversation Analysis, förkortat CA, är en teoretisk grund samt en metod för analys av 

mellanmänsklig interaktion. CA saknar en vedertagen svensk benämning (Norrby, 2014), 
varför den engelska formen kommer att användas i föreliggande arbete. Det som centralt 

studeras med CA är hur sociala aktiviteter organiseras i mellanmänsklig interaktion samt hur 
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de kan förklaras. CA uppstod på 1960-talet ur sociologin och socialpsykologin som ett resultat 

av den dåvarande bristen på tillvägagångssätt för att studera hur mellanmänsklig interaktion är 

organiserad. Dåvarande sociologiska metoder innebar vanligtvis kodning av material i 
förutbestämda kategorier, varpå dessa sedan användes för att göra statistiska beräkningar 

(Norrby, 2014). De amerikanska forskarna Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail 
Jeffersson ansåg att befintliga metoder inte var adekvata för att studera mellanmänsklig 

interaktion på ett önskvärt sätt. Lösningen var att använda sig av etnometodologin, en inriktning 

inom sociologin, för att utveckla CA (Maynard, 2014; Norrby, 2014). CA bygger på antagandet 
att all interaktion är strukturerad och att alla bidrag till interaktion är kontextberoende och 

kontextförnyande, samt att alla fenomen som uppstår i interaktion är potentiellt värdefulla. 
Grundtanken är att social interaktion bäst studeras genom att undersöka interaktion som uppstår 

naturligt (Heritage, 1989).  

På senare tid har antalet studier som använder CA för att studera interaktion vid olika typer av 
sjukdomstillstånd ökat, vilket till stor del beror på att CA tillåter ett perspektiv på 

kommunikationssvårigheter som inte förutsätter att svårigheterna är inneboende hos personen 
med ett sjukdomstillstånd som påverkar kommunikationsförmågan. Detta perspektiv 

möjliggörs av att CA syftar till att studera naturligt förekommande konversationer utan att ställa 

krav på interaktionen och därmed möjliggör förutsättningslösa studier av samtal (Müller & 
Guendouzi, 2005; Chatwin, 2014). Svårigheterna, och också styrkorna, kan istället anses delas 

av samtliga kommunikationspartners samt den givna kontexten för interaktionen. Detta 
perspektiv underlättar också för ett fokus kring bevarade styrkor och färdigheter samt 

kontextberoende funktioner, snarare än nedsättningar hos enskilda individer (Müller & 

Guendouzi, 2005). Detta gör CA till en funktionell och attraktiv teoretisk grund för att studera 
interaktion hos personer med olika typer av kommunikativa svårigheter, exempelvis personer 

med demenssjukdom (Chatwin, 2014).  

Att använda CA för att studera interaktion som involverar personer med demenssjukdom är 

fortfarande ett tämligen nytt forskningsfält, men antalet studier växer ständigt och fokuserar i 

dagsläget på en rad olika verksamheter och kontexter. Vissa studier har också haft som främsta 
fokus att studera hur CA fungerar och tillämpas som metod för att studera interaktion hos 

personer med kommunikativa svårigheter (Chatwin, 2014). Flertalet studier har, med olika 
fokus, undersökt olika fenomen i interaktion som inkluderar personer med demenssjukdom med 

CA som metod för analys, exempelvis Elsey et al. (2015), Jones et al. (2016), Ekström, Ferm 

och Samuelsson (2017), Majlesi och Plejert (2018) samt Nilsson, Ekström och Majlesi (2018). 
CA har exempelvis använts för att undersöka interaktionella mönster hos personer med 

demenssjukdom samt samtalsstrategier som används av personens samtalspartners (Mikesell, 
2009). I föreliggande studie studeras kommunikation som social aktivitet, vilket motiverar valet 

av CA som teoretisk grund samt som metod för analys.  

2.4 Tidigare forskning om kunskapande och positionering i interaktion 

som involverar personer med demenssjukdom  

Forskning kring olika aspekter av kunskap och kunskapsyttringar i interaktion hos personer 

med demenssjukdom diskuteras också ofta i termer av epistemisk auktoritet, epistemisk 
ställning eller epistemiskt företräde (se exempelvis Black, 2015; Nilsson & Olaison, 2019; 

Williams et al., 2019).  
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Black (2015) har i en fallstudie med Conversation Analysis studerat epistemisk auktoritet hos 

en person med demenssjukdom. Studien visade på att personen med demenssjukdom var 

känslig för samtalspartnerns utmaningar gentemot att tillskriva personen med demenssjukdom 
epistemisk auktoritet i sådana kunskapsområden som personen tidigare haft stor kunskap inom. 

Personen med demenssjukdom använde en rad tekniker för att etablera epistemisk auktoritet i 
samtalen genom att bland annat omformulera samtalen till sin kunskapsmässiga fördel. Black 

(2015) lyfte fram att det är viktigt att studera liknande situationer och arbeta för att undvika 

ansiktshotande situationer och inlärd hjälplöshet i samtal hos personer med demenssjukdom. 
Med ansiktshotande menas sådana handlingar som gör att en person upplever att hen förlorar 

eller riskerar att förlora sitt ansikte. Att förlora sitt ansikte kan förenklat likställas med att bli 
eller att upplevas bli förnedrad eller mindre respekterad av andra (Brown & Levinson, 1987). 

Muntigl, Hödl och Ransmayr (2014) undersökte också epistemisk ställning hos personer med 

demenssjukdom genom att studera sjukdomsinsikt hos personer med frontotemporal 
demenssjukdom. Författarna använde Conversation Analysis för att studera samtal mellan 

personer med frontotemporal demenssjukdom och läkare under kliniska hälsouppföljningar. 
Studien visade på att asymmetri i epistemisk ställning spelar en avgörande roll vid social 

interaktion samt lyfte fram skillnader i epistemisk ställning mellan patienterna med 

frontotemporal demenssjukdom och läkarna som de samtalade med och vilken betydelse denna 
skillnad kan ha (Muntigl et al., 2014). I en studie av Nilsson och Olaison (2019) studerades hur 

par, där den ena partnern hade en demenssjukdom, samtalade om den ovissa framtid som följde 
av den ena partnerns demenssjukdom. I alla exempel växlar en eller flera av deltagarna mellan 

att göra anspråk på epistemiska status av att ha eller inte ha kunskap om det diskuterade ämnet, 

samt att tillskriva partnern olika grader av epistemisk ställning. Makarna kunde också uppvisa 
samma eller olika epistemiska status i samtalen. Även i denna studie användes Conversation 

Analysis (Nilsson & Olaison, 2019).  

Williams et al. (2019) undersökte hur epistemisk ställning konstrueras i interaktion där personer 

med demenssjukdom deltar och samtalsämnena utgörs av minnen av tidigare händelser och 

företeelser. De samtalssekvenser som studerades innehöll samtal där personen med 
demenssjukdom fick en fråga som hen förväntades veta svaret på. Författarna undersökte olika 

typer av frågor som ställdes och diskuterade hur frågor kan skapa ansiktshotande situationer för 
personen med demenssjukdom. Strategier för hur interaktionen kunde bli mer jämlik och 

symmetrisk eftersöktes. Att undvika ansiktshotande situationer förekom i samtliga studerade 

samtal. Att en talare äger företräde att själv vara den som berättar om egna personliga 
upplevelser är väl etablerat (Heritage & Raymond, 2005). Studien av Williams et al. (2019) 

visade dock på att företrädet för att redogöra för en persons minnen måste anpassas och 
navigeras med försiktigt och taktfullt då epistemisk auktoritet kan överlappa eller sammanflätas 

då en persons minnen utmanas av en annan persons minnen. Det konstaterades att samtliga 

samtalspartners var känsliga för epistemisk ställning och epistemiskt företräde samt att båda 
talarna ibland behövde positionera sig som att de inte hade en viss kunskap, även då påföljande 

talturer visade på att de delade samma kunskap. Detta agerande möjliggjorde dock för talaren 
med demenssjukdom att äga sin egen historia och samt skapade utrymme för samtalspartnern 

att fylla i, bekräfta eller avvisa information (Williams et al., 2019).  

Nilsson (2017) studerade interaktionen hos 12 par där den ena partnern hade en 

demenssjukdom. Conversation Analysis användes för att undersöka hur paren hanterade de 

minnessvårigheter hos partnern med demenssjukdom som resulterade olika kunskapslägen hos 
de båda parterna. Resultaten visade på att olika förväntningar på vilken kunskap som borde vara 

gemensam hos paren kan orsaka kommunikativa problem och negativa känslor, samt att 
partnern utan demenssjukdom kan använda tekniker för att fiska efter svar hos partnern med 
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demenssjukdom. Teknikerna för att fiska efter svar underlättar inte nödvändigtvis för personen 

med demenssjukdom att återkalla kunskap utan kan istället upplevas som ansiktshotande 

(Nilsson, 2017).   

I en studie av Nilsson et al. (2018) undersöktes positionering av personer med demenssjukdom. 

Conversation Analysis användes vid analys av samtal med 15 par där ena partnern hade en 
demenssjukdom, där samtalen handlade om personen med demenssjukdoms liv och personen 

med demenssjukdom positionerades i tredje person. Tidigare forskning har visat på att personer 

tenderar att tala åt eller över huvudet på personer med demenssjukdom och att detta kan få 
negativa konsekvenser för personen med demenssjukdoms förmåga till social interaktion 

(Österholm & Samuelsson, 2015; Read et al., 2017). I kontrast mot dessa konstateranden 
argumenterar Nilsson et al. (2018) för att positionering av personer med demenssjukdom i tredje 

person i samtal där personen med demenssjukdom deltar inte behöver vara en exkluderande 

handling. Författarna menar att tredjepersonspositionering av personen med demenssjukdom i 
dennes närvaro kan vara en multifacetterad strategi för att inkludera personen med 

demenssjukdom i samtalet. Deltagarna använde sig av exempelvis blickar, vidrörande och 
kroppspositionering för att säkerställa inkludering samt motverka exkludering i samtalet 

(Nilsson et al., 2018).  

 

3. Syfte och frågeställningar 
Föreliggande studie har syftat till att undersöka hur kunskapande manifesteras hos personer 

med demenssjukdom i interaktion med andra personer. Fokus har också varit att studera vilken 
betydelse som positionering kan ha för personer med demenssjukdoms förmåga till deltagande 

i social interaktion.  

Studien har utgått från att besvara följande frågeställningar:  

• Hur manifesteras kunskapande hos personer med demenssjukdom vid interaktion med 
andra personer?  

• Vilken betydelse kan positionering ha för personer med demenssjukdoms deltagande i 

social interaktion samt för hur kunskap och kunskapande manifesteras hos personer med 

demenssjukdom?  

• Hur kan samtalspartners till personer med demenssjukdom agera i samtalssituationer 

för att personer med demenssjukdom ska kunna delta i kunskapande samtal?  

 

4. Metod  

4.1 Rekrytering av deltagare  

Till studien eftersöktes deltagare från ett eller två vård- och omsorgsboenden för personer med 
demenssjukdom. Kontaktförfarandet bestod av att uppsatsens författare kontaktade 

verksamhetschefer för olika vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom och 

gav information om studien samt erbjöd möjligheten till deltagande. Två vård- och 
omsorgsboende tackade därefter ja till att undersöka sina möjligheter att delta i studien. 

Respektive verksamhetschef försågs med skriftlig information om studien samt de blanketter 
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som används för att sprida information och inhämta samtycke från potentiella deltagare (se 

bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3, bilaga 4 samt bilaga 5). Då det hade konstaterats att intresse att delta 

i studien fanns hos personer med demenssjukdom som bodde på respektive vård- och 
omsorgsboende samt personalen som arbetade där, påbörjades förfarandet med att ge samtliga 

deltagare fullgod information om studien samt inhämta samtycke till deltagande. För de 
personer med demenssjukdom som hade nära anhöriga, kontaktades de nära anhöriga för att 

erbjudas möjlighet att godkänna eller avböja att deras anhöriga med demenssjukdom deltog i 

studien. Detta gjordes med anledning av att det ansågs vara viktigt att ta hänsyn till anhörigas 

tankar kring sin anhörige med demenssjukdoms deltagande i studien.  

Då samtycke inhämtats från samtliga personer som tackat ja till deltagande i studien, bestämdes 
dag och tid för påbörjad datainsamling i samråd med verksamhetschef samt berörd personal på 

respektive vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsboendena kommer hädan efter att 

benämnas som boende 1 och boende 2.  

Information om studien gavs till potentiella deltagare i studien, vilka utgjordes av personer med 

demenssjukdom som bodde på boende 1 eller boende 2 samt personal som arbetade där. 
Informationen gavs muntligt samt skriftligt med hjälp av olika informationsblanketter (se bilaga 

1 och bilaga 2). Informationen anpassades efter respektive persons förutsättningar och behov. 

De personer som tackat ja till deltagande i studien intygade detta genom att en 
samtyckesblankett skrevs under (se bilaga 3 och bilaga 4 samt avsnitt 4.6.1). Då de rekryterade 

boendena efterfrågade möjligheten att inhämta skriftligt samtycke av anhöriga till deltagarna 
med demenssjukdom utformades och tillhandahölls en samtyckesblankett även för detta 

ändamål (se bilaga 5). Syftet med att tillhandahålla en blankett för inhämtande av samtycke 

från anhöriga var främst att öka de anställda på de rekryterade boendenas trygghet kring att 
närstående samtyckte till att studien genomfördes på boendet samt att de godkände att deras 

anhörige med demenssjukdom deltog i studien. Anhöriga till personer med demenssjukdom 
deltog inte i studien, även om möjligheten till deltagande potentiellt hade kunnat erbjudas även 

dessa personer.  

4.2 Deltagare  

På boende 1 deltog samtliga där boende personer med demenssjukdom, med undantag för en 

person. På boende 2 deltog en grupp boende personer med demenssjukdom som valts ut av 

boendets personal. Deltagarna med demenssjukdom på boende 2 valdes ut av personalen då de 
tidigare deltagit i liknande studier samt då angett att de uppskattat deltagandet. Totalt deltog 

elva personer med demenssjukdom och sex personer ur personalstyrkan på de båda boendena 
samt uppsatsens författare i studien. Deltagarna med demenssjukdom tilldelades fiktiva namn 

och deltagare ur personalstyrkan benämndes som P samt en siffra från 1 till 6. Uppsatsens 

författare benämns som Fo, vilket utgör en förkortning av forskningsperson. Graden av 
demenssjukdom hos studiens deltagare, lindrig, måttlig eller grav, uppskattades av personalen 

på respektive boende. Information om samtliga deltagare med demenssjukdom presenteras i 

tabell 1. Information om samtliga deltagare ur personalstyrkan presenteras i tabell 2.  
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Tabell 1. Deltagare med demenssjukdom. Information om samtliga deltagare med 

demenssjukdom i form av namn, beteckning i utdragen, ålder avrundad till närmsta tiotal, grad 

av demenssjukdom, vilket boende respektive deltagare bor på samt hur länge deltagaren har 

bott där.  

Namn Beteckning Ålder  Grad av 

demenssjukdom 

Boende Tid på boendet  

Nanna Na 80 år Måttlig/grav 1 Runt 2 år 

Iris Ir 90 år  Måttlig 1 Runt 1 år 

Vera Ve 80 år Måttlig  1 Runt 2 år 

Agnes  Ag 90 år Grav  1 Runt 5 år 

Olivia  Ol 80 år Grav  1 Runt 4 år 

Anders  An 80 år Grav 1 Runt 7 år 

Lilly  Li 80 år Måttlig 2 Runt 1 år 

Signe Si 80 år Måttlig 2 Runt 2 år 

Ingalill In 80 år Lindrig 2 Runt 1 år 

Nora No 90 år Måttlig 2 Några månader  

Elsa  El 90 år Måttlig  2 Runt 5 år 

 

 
Tabell 2. Deltagare ur personalstyrkan. Beteckning för deltagare ur personalstyrkan samt 

vilket boende respektive deltagare arbetar på.  
 

Beteckning  Boende  

P1 1 

P2 1 

P3 1 

P4 1 

P5 1 

P6 2 

4.3 Datainsamling  

Data samlades in av uppsatsens författare under åtta dagar under våren 2019. Datum samt tid 

för datainsamling bestämdes i samråd med ansvarig personal på respektive boende efter 

personalens möjligheter och preferenser. Tiden för datainsamling utgjordes av hel- eller 
halvdagar då uppsatsens författare besökte respektive boende och samlade in audio- och 

videomaterial. Uppsatsens författare gav även information om studien samt samlade in 
samtycke från deltagare och anhöriga under besöken på boendena. Utrustningen för audio- och 

videoinspelning tillhörde Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet 

och bestod av två videokameror samt två diktafoner.  

4.4 Data  

Data utgjordes av audio- och videoinspelning av samtal mellan personer med demenssjukdom, 

personal, uppsatsens författare och/eller andra personer med demenssjukdom. Samtliga samtal 
utspelade sig på de studerade vård- och omsorgsboendena och samlades in av uppsatsens 
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författare. Totalt samlades 29 timmar, 39 minuter och 20 sekunder audio- och/eller 

videomaterial in. Av den totala datamängden utgjordes 13 timmar, 10 minuter och 47 sekunder 

av endast audiomaterial. Mängden insamlad videoinspelning med tillhörande audioinspelning 
uppmättes till 16 timmar och 28 minuter och 33 sekunder. Den data som endast utgjordes av 

audioinspelning innehöll audiomaterial som spelats in samtidigt som också videomaterial 
samlades in med videokamera. Detta audiomaterial syftade till att spela in ljudfiler som kunde 

matchas mot det inspelade videomaterialet, i de fall som det var svårt att höra vad deltagarna 

sa endast utifrån videomaterialet. Situationerna som spelades in utgjordes bland annat av samtal 
kring matbord i måltidssituationer, samtal kring matbord vid formella eller informella 

aktiviteter, samtal i vardagsrum samt samtal i deltagarna med demenssjukdoms lägenheter. 
Vissa samtal skedde inom ramen för en organiserad aktivitet. Oftast introducerades aktiviteter 

och samtalsämnen av personal eller deltagare med demenssjukdom. I vissa fall var det 

forskningspersonen som introducerade en aktivitet eller ett samtalsämne. Information om den 

totala datakorpusen presenteras i tabell 3.  

Tabell 3. Datakorpus. Information om mängden data som samlades in vilken dag under 
datainsamlingsperioden samt på vilket boende. Datamängden är angiven i formatet 

timmar:minuter:sekunder.  

 
Dag för 

datainsamling  

Boende  Datamängd, 

endast audio  

Datamängd, 

video samt 

audio 

Total datamängd  

1 1 02:59:12 02:27:40 05:26:52 

2 1 02:42:02 02:35:20 05:17:22 

3 1 01:35:33 02:14:23 03:49:56 

4 1 02:44:20 00:30:39 03:14:59 

5 1 01:35:21 03:37:23 05:12:44 

6 1 - 02:12:13 02:12:13 

7 2 00:23:01 01:17:25 01:40:26 

8 2 01:22:21 01:22:27 02:44:48 

4.5 Metod för analys  

Conversation Analysis, förkortat CA, beskriver betydelsebärande fenomen genom att studera, 

transkribera och därefter genomföra analytisk induktion av ett material genom att belysa olika 
exempel i det analyserade materialet (Hopper, 1989). CA som metod syftar till att studera 

fenomen som uppstår i den mellanmänskliga interaktionen utan att ta hänsyn till yttre faktorer 
eller i förväg framtagna hypoteser. Analysen bygger därmed endast på enheter som personerna 

som studeras själva producerar (Heritage, 1989). CA kan användas vid analys av interaktion 

som inkluderar personer med demenssjukdom då perspektivet syftar till att studera naturligt 
förekommande konversation utan att manipulera dess förutsättningar, vilket är utgångsläge för 

analys i föreliggande studie. Ansatsen kan därmed möjliggöra förutsättningslösa studier av 
samtal där personer med demenssjukdom interagerar med en eller flera samtalspartners. Detta 

ger hög validitet med värdefulla implikationer för bland annat olika aspekter av logopedisk 

intervention, då metoden erbjuder analys på den nivå som interventionen har som mål (Perkins 
et al., 1998). CA ansågs därmed vara en tillfredställande metod att använda för att möjliggöra 

analys som kan besvara studiens syfte och frågeställningar.  
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Råmaterialet som används vid CA utgörs av samtal mellan två eller fler personer som 

dokumenteras med audio- och/eller videoinspelning och därefter lyssnas/och eller tittas igenom 

upprepade gånger av flera olika personer. Brukliga principer att ta hänsyn till vid transkribering 
efter CA-principer är bland annat prosodiska drag, överlappande tal, pauser och skratt. Det är 

viktigt att hänsyn inte endast tas till vad som sägs i det analyserade samtalet, utan också hur det 

sägs, då sådant potentiellt kan vara av betydelse för analysen (Heritage, 1989).  

Multimodal interaktionsanalys har använts som metod för analys. Multimodal 

interaktionsanalys är utvecklat ur CA och tillämpar samma underliggande teoretiska och 
metodologiska antaganden som CA. En skillnad från CA är att det som centralt studeras vid 

multimodal interaktionsanalys är flera olika resursanvändningar än enbart tal. Exempel på 
resursanvändningar som studeras utöver tal är gester och manipuleringar av objekt. För analys 

med multimodal interaktionsanalys kvävs därmed att materialet utgörs av video, och inte endast 

audio, detta möjliggör ett ökat fokus på icke-verbala och multimodala fenomen som exempelvis 
gester och andra visuella företeelser (Mondada, 2006; Mondada, 2018). Valet av analysmetod 

föll på multimodal interaktionsanalys då det ansågs lämpligt att använda en metod som 
behandlar både verbala och icke-verbala eller multimodala fenomen, och inte endast verbala 

fenomen. Att analysera även icke-verbala eller multimodala fenomen motiveras av att sådana 

fenomen kan spela en viktig roll i interaktion där personer med demenssjukdom deltar, då 
personernas verbala förmåga på olika sätt kan vara påverkad och att de därmed kan vara hjälpta 

av att både använda sig av multimodala uttryck samt att andras användande av multimodala 
uttryck kan hjälpa personer med demenssjukdom att uppfatta det som personen kommunicerar 

(Nilsson et al., 2018).  

Samtliga insamlade data i form av audio- och/eller videomaterial granskades av uppsatsens 
författare, även benämnd som forskningsperson. Granskningen skedde tämligen 

förutsättningslöst men med studiens frågeställningar kring kunskapande i åtanke. En 
förteckning upprättades över innehållet i samtliga insamlade data utifrån vad som kunde tänkas 

vara relevant utifrån studiens frågeställningar. De delar av den totala mängden insamlade data 

som innehöll samtal där en eller flera deltagare med demenssjukdom uttryckte någon form av 
kunskap ansågs ha relevans för studiens syfte och valdes ut för vidare granskning. 

Granskningen innebar att delarna studerades i relation till studiens syfte och frågeställningar 
och övervägning gjordes kring om delarna kunde användas för att besvara studiens syfte, samt 

om fler liknande exempel skulle eftersökas i den totala datamängden. De delar som var aktuella 

för vidare analys grovtranskriberades för att underlätta för analysförfarandet. I vissa fall 
eftersöktes fler exempel på samma fenomen och i andra fall exkluderades det identifierade 

fenomenet från vidare analys. De delar som finalt ansågs svara kunna utgöra studiens 

datakorpus inkluderades sedan i analysen.  

Totalt identifierades 14 sekvenser som bedömdes vara relevanta för vidare analys. Dessa 

sekvenser valdes ut då de samtal där en deltagare med demenssjukdom uttryckte någon form 
av kunskap, samt där kunskapsuttringen hos deltagaren kunde analyseras utifrån hur deltagaren 

positionerade sig själv eller positionerades av någon annan. Sekvenserna avgränsades genom 
att uppsatsens författare Sekvenserna avgränsades mot angränsande talturer som ansågs beröra 

andra samtalsämnen än ämnet i den studerade sekvensen. I vissa fall avgränsades sekvensen 
genom att en del av ett pågående samtal valdes ut, vilket exempelvis var fallet för samtalen där 

en eller flera deltagare med demenssjukdom avslutade ordspråk eller låttexter.  
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De 14 utvalda sekvenserna utgör den korpus som ligger till grund för studiens analys och 

fintranskriberades enligt samtalsanalytiska konventioner. Medlemmar av Centrum för 

demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet granskade under en datasession delar av 
den data som valts ut för vidare analys för att ge input kring möjliga analyser av presenterade 

data.  

De sekvenser ligger till grund för studiens analys delades in i tre olika kategorier utifrån vilka 

fenomen som primärt analyserades i varje sekvens. Kategorierna utformades efter de fenomen 

som identifierades i de 14 inkluderade sekvenserna och kallades för Positionering av sig själv 
som kunnande, Positionering av sig själv som kunnande samt Egenskaper hos aktiviteten för 

kunnande och kunskapande. Kategorier utgör rubriker i analyskapitlet, se avsnitt 5.1, 5.2 samt 

5.3, och de analyserade sekvenserna presenteras under dessa tre rubriker.  

De konventioner som användes vid transkription av de granskade sekvenserna grundas i de 

konventioner som användes i forskningsprojektet Samtalsspråkets grammatik (Grammar in 
conversation: A study of Swedish) (Samtalsspråkets grammatik, u.å.). Dessa konventioner 

bygger på publikationer av Sacks, Schegloff och Jefferson (1974), Atkinson & Heritage (1984), 
Schegloff och Thompson (1996), Lindström (1997) samt Lindström (1999). De konventioner 

som använts i föreliggande studie bygger på konventionerna som använts i projektet 

Samtalsspråkets grammatik (u.å.) med vissa anpassningar och tillägg gjorda av uppsatsens 

författare (se bilaga 6).  

4.6 Etiska överväganden  

Föreliggande studie ingår i projektet Att leva med demens: kommunikation, relationer och 
kognition (Forte: 2016-07207) som genomförs av Centrum för demensforskning (CEDER) vid 

Linköpings universitet. Projektets övergripande program är godkänt av regional etisk kommitté. 
Nedan följer en beskrivning av den procedur som använts i studien. Studien har till viss del ett 

liknande upplägg som de studier som ingår i ovan nämnda projekt, med vissa omarbetningar av 

bland annat de bilagor som använts så att de går att använda i föreliggande studie.  

4.6.1 Samtycke  

Information av studien gavs till potentiella deltagare med demenssjukdom, deras anhöriga samt 

berörd personal och chefer på de två rekryterade vård- och omsorgsboendena. Informationen 

tillhandahölls personerna med demenssjukdom av en person ur personalstyrkan som kände 
respektive person med demenssjukdom väl. Dessa personer ur personalstyrkan inhämtade även 

samtycke av de personer med demenssjukdom som deltog i studien. Deltagandet i studien var 
frivilligt och samtliga deltagare informerades om möjligheten att avbryta deltagandet när helst 

de önskade, utan att en orsak angavs eller att bemötandet av personen påverkades. Samtycke 

till deltagande i studien inhämtades med hjälp av samtyckesblanketter (se bilaga 1, bilaga 2 och 

bilaga 3).  

Att inhämta informerat samtycke från personer med demenssjukdom kan vara problematiskt, 
varför en blankett med anpassad information om studien med bildstöd användes (se bilaga 2). 

Vissa av deltagarna med demenssjukdom skrev själva under en samtyckesblankett för 
deltagande (se bilaga 3). I de fall där informerat samtycke i form av underskrift inte bedömdes 

kunna ges av personen med demenssjukdom, gavs information om studien muntligt samt med 

hjälp av den anpassade informationsblanketten med bildstöd (se bilaga 2). Om personen med 
demenssjukdom därefter gav sitt muntliga samtycke till deltagande, intygade en person ur 
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personalstyrkan att samtycke givits genom att skriva under en blankett för bevittnat samtycke 

(se bilaga 4). Möjligheten att delta genom bevittnat samtycke innebar att de personer som 

önskade vara med i studien men var långt gångna i sin demenssjukdom ändå kunde delta, vilket 
inte hade varit möjligt om dessa personer själva hade behövt skriva under en samtyckesblankett. 

Det kan diskuteras huruvida en underskrift löser problematiken kring samtycke, varför det 
ansågs vara viktigt att samtycke förankrades väl hos både personen med demenssjukdom och 

dennes närstående. Stor vikt lades därför vid att kontinuerligt säkerställa att de personer som 

givit samtycke till att delta i studien fortfarande ville delta, samt att ingen uttryckte något som 
helst obehag kring deltagandet i studien. I situationer där en eller flera personer med 

demenssjukdom uttryckte att de inte ville bli filmade avbröts eller påbörjades inte filmandet. 

Att någon person med demenssjukdom valde att avbryta deltagandet i studien förekom ej.  

4.6.2 Anonymiseringsförfarande  

För att säkerställa deltagarnas anonymitet har samtliga deltagare tilldelats ett fiktivt namn samt 

en fiktiv beteckning, alternativt enbart en fiktiv beteckning. I flera av de samtalsutdrag som 
analyseras i studien förekom att geografiska platser diskuterades av samtalsdeltagarna. I syfte 

att säkra anonymiteten hos deltagarnas har fiktiva namn använts för dessa platser. Exempelvis 

har verkliga ortsnamn bytts ut mot fiktiva ortsnamn.  

4.6.3 Hantering av data och personuppgifter  

Insamlade data samt samtycken hanterades i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Efter varje tillfälle med datainsamling under datainsamlingsperioden fördes insamlade data 

över från inspelningsutrustningen till en låst molntjänst på Linköpings universitet, vilken endast 
uppsatsens författare samt dennes handledare hade tillgång till. Innan data förts över till 

molntjänsten var inspelningsutrustningen under ständig tillsyn av uppsatsens författare. 
Skriftliga personuppgifter utgjordes endast av de uppgifter som angivits på studiens 

samtyckesblanketter. Dessa samtyckesblanketter överlämnades till uppsatsens ena handledare 

och förvarades inlåsta i enlighet med Dataskyddsförordningen. Insamlade data förvaltades av 

Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet.  

 

5. Analys  

Analysen baseras på totalt 14 utvalda sekvenser ur den insamlade datakorpusen. Varje 

samtalssekvens, hädanefter benämnt som utdrag, består av en transkription enligt principer för 

multimodal interaktionsanalys. De transkriptionskonventioner som använts presenteras i bilaga 
6. Innan varje utdrag ges en inledning till vad som kan ses i utdraget samt vilka personer som 

deltog i det aktuella samtalet. I första stycket efter utdraget följer en genomgång av 
samtalsdeltagarnas bidrag till samtalet i kronologisk ordning. Därefter följer analys av de 

fenomen som kan ses i utdraget, i relation till studiens syfte.  

Tre av deltagarna med demenssjukdom, Agnes, Olivia och Anders, samt en av deltagarna ur 
personalstyrkan, P5, förekom inte i de exempel som analyserats i kapitlet. Detta berodde på att 

de inte aktivt deltog i något av de samtal som studerats närmare. De sekvenser som valts ut för 
analys delades in i tre olika kategorier, vilka utgör rubriker i kapitlet. Flera av de studerade 

utdragen innehåller fenomen som medför att de kan placeras under flera av kapitlets 
underavsnitt. Utdragen har i dessa fall placerats under den rubrik där det har ansetts vara mest 

motiverat att placera dem.  
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5.1 Positionering av sig själv som kunnande  

Inom detta avsnitt presenteras samt analyseras samtal där en person med demenssjukdom på 

något sätt positionerar sig själv som kunnande ring ett ämne. Samtliga samtal sker inte inom 
ramen för någon styrd aktivitet. Med styrd aktivitet menas exempelvis sådana aktiviteter som 

leds av en i personalen där deltagarna med demenssjukdom förväntas lösa någon slags uppgift, 

exempelvis avsluta upplästa ordspråk.  

5.1.1 Utdrag 1.1 – Gamla kungen  

I utdrag 1 nedan sitter deltagare med demenssjukdom samt personal på boende 1 runt ett bord 

och tittar i böcker med historiska fotografier. Nanna påtalar att hon ser ett fotografi av ”kungen”. 

Vera samt P2 konstaterar sedan att det är Gustav den femte.  

Utdrag 1.1. Na: Nanna, Ve: Vera, P2: personal 2, P3: personal 3, Fo: forskningsperson.  

01  Na: hä kommer eh. (0.8.) kungen. (0.7)  

02  Fo: ja:? va ä de här för kung. 

03 P2: ä de gamla kungen [ja. ä de gustav] femte elle? 

04  Na:                   [dä:. de] 

05  Na: [ja de ä dä väl.] 

06  Ve:  [den femte ä re väl va.(0.4) tycke re] ja ser de härifrån. 

07  P2:          [>hete re de< (0.3) >hete re<] 

08 Na: a: 

09 Fo: a: de äre väl 

10 Ve: ser ut som den femte. 

11 Fo:  gustav den femre äre.  

12 Na: m:  

13 Ve: de där ska ja kunna.  

14 Fo: m: (1.0) ä du bra på gamla kungar tänkte ja säga men (0.7)  

15  dä va ju inte så gamla dom här 

16 P2: a ja ä dålig på sån här historia faktiskt  

17 P3: a: ja också  

18 Fo: m? 

19 P3: ja kan ingenting.  

20 Ve: me hur dom ser ut [(.) ha] ja ju koll på.  

21 Fo:                   [mm?] 

22 Fo: du ha koll på dom.    

Nanna inleder samtalet genom att påpeka att hon ser ett fotografi av en person som han 
benämner som ”kungen” (rad 01). Forskningspersonen efterfrågar ett specificerande av vilken 

kung det är (rad 02), varpå P2 föreslår en ökad specificitet genom att undra om den kung som 
studeras är en gammal kung samt om det är just Gustav den femte (rad 03). Nanna instämmer 

kort med denna information (rad 04) och även Vera bekräftar den nya informationen med att 

hon tycker att det ser ut som Gustav den femte (rad 06 och 10). Forskningspersonen läser 
bildtexten till fotografiet och bekräftar de yttrande påståendena om att personen på bilden är 

Gustav den femte (rad 11). Deltagarna positionerar därefter sig själva i relation till den fakta 
som presenterats. Vera uttrycker att hon borde ha kunskap om vilken kung som fotografiet 

föreställer, då hon menar att hon har koll på hur före detta svenska kungar ser ut (rad 13 och 

20). Vera uttrycker därmed epistemisk auktoritet kring informationen, vilket samtalets övriga 
deltagare inte invänder mot. P2 och P3 påtalar däremot att de inte har så mycket kunskap om 

historia (rad 16, 17 och 19) och intar epistemisk ställning av att ha endast lite kunskap det 

samtalade inom området.  
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I detta exempel framgår hur Vera formulerar sig kring sitt eget kunnande. Hon positionerar sig 

själv som en person som har kunskap om hur före detta svenska kungar ser ut (rad 06, 10, 13 

och 20). Dels påstår hon att hon tycker att fotografiet ser ut att föreställa Gustav den femte (rad 
06 och 10), dels påstår hon att hon har kunskap om kungarnas utseenden (rad 13 och 20). Vera 

uppvisar ett metaperspektiv kring sin egen kunskap då hon deklarativt redogör för kunskapen 
(rad 06 och 10) och därefter delar med sig om sina tankar kring densamma till resten av gruppen 

(rad 13 och 20). Skillnaden i påstådd kunskap utgörs av att P2 och P3 positionerar sig själva 

som att de inte har så mycket kunskap om historia (rad 16, 17 och 19). P2 intar denna position 
trots att hon är den som först, med frågande ton, föreslår att det är Gustav den femte som är på 

bilden.   

I exemplet kan också ses att Nanna positionerar sig själv som kunnande, i och med att hon 

påstår att det är kungen som är på bilden hon ser (rad 01). Detta påstående visar på att Nanna 

anser att även hon har kunskap om hur den gamle kungen ser ut. Hon uttrycker dock inte att 
den kunskap hon har är lika stor som den kunskap som Vera ger uttryck för, i och med Veras 

reflektioner kring sitt eget kunnande (rad 20). Det kan också ses att forskningspersonen 
positionerar Vera som kunnande i ämnet i och med att hon i rad 22 konstaterat att Vera ”har 

koll på dem”, där de som hon påstås ha koll på är gamla kungar.  

Det som kan utläsas i utdraget ovan kan sammanfattas som att Vera positioneras sig som att 
hon har kunskap om hur gamla kungar ser ut, vilket Nanna också gör till viss del. Aktiviteten 

som ligger till grund för det studerade samtalet innebär en form av kunskapande, då 
samtalsdeltagarna gemensamt kommer fram till slutsatser kring vilken kung fotografiet 

föreställer.  

5.1.2 Utdrag 1.2 – Belvederen  

I utdrag 2 presenteras ytterligare ett exempel på hur en deltagare med demenssjukdom 
positionerar sig som kunnande kring ett ämne. Deltagaren med demenssjukdom positioneras 

här också som kunnande av sin samtalspartner. I exemplet sitter deltagare med demenssjukdom 

samt personal på boende 1 vid ett bord och tittar i böcker med historiska fotografier. En i 
personalen, P2, läser högt om Belvederen, varpå en deltagare med demenssjukdom, Vera, 

explicit korrigerar P2:s uttal av Belvederen. Belvederen är en utsiktsplats i form av ett torn i en 
park. Vera bekräftar också information som P3 högläser om Belvederen samt tillför ytterligare 

information.  
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Utdrag 1.2. Ve: Vera, P2: personal 2.  

01 P2: belvederen. >va dä so-< (.) [so-] 

02 Ve:                             [bel]vedä:ren ja. 

03 P2: belvedären? be-= 

04  Ve: =<bedä:ren>. 

05 P2: bedä:ren. 

06 Ve: jes.   

07 P2: i trägårdsföreningen 

08 Ve: jep, 

09 P2:  va ett ut- va ett omtyckt utflyktsmål på tretti å  

10  förtitalet.  

11 Ve: .hha men de har de varit för att dom har ju haft äh?  

12   kaffe e å: (.) [kakor] å:= 

13 P2:                [dom ha-] 

14 P2: =a dom har haft kondis där å servering asså.  

15 Ve: a:. 

Initialt i exemplet utför Vera en annaninitierad annanreparation (Schegloff, Jefferson & Sacks, 

1977). Detta görs genom att P2 börjar att läsa om Belvederen (rad 01), varpå Vera demonstrerar 

hur Belvederen uttalas (rad 02). Vera korrigerar explicit P2:s uttal (rad 02 och 04) genom att 
själv initiera reparationen, vilket innebär att reparationen klassas som en annaninitierad 

annanreparation. Därefter följer några turer där P2 korrigerar sitt uttal (rad 03 och 05), varpå 
Vera bekräftar att uttalet är korrekt (rad 06). P2 fortsätter att högläsa om Belvederen (rad 07 

och 09) och Vera bekräftar informationen (rad 08 och 11) samt tillför ytterligare information 

(rad 11 och 12).  

Att vara förmögen att korrigera en annan individ kan likställas med två olika nivåer av kunskap. 

Individen måste både besitta den kunskap som krävs för att förstå att en annan individ har gjort 
ett fel, exempelvis missuppfattat uttalet av ett ord. Individen måste också kunna utföra en 

korrigering av den andre. I exemplet har Vera kunskap om både hur Belvederen uttalas och om 

vad Belvederen är. Hon bekräftar informationen om att Belvederen har varit ett populärt 
utflyktsmål (rad 11) och expanderar samtalet genom att tillföra information om att de har 

serverat kaffe och kakor där (rad 11 och 12).  

Den reparation som genomförs av Vera (rad 02 och 04) förefaller inte uppfattas som 

ansiktshotande av P2, då P2 inte hanterar reparationen som ansiktshotande (Brown & Levinson, 

1987) samt att hon själv gör en reparation genom att ta efter det uttal som Vera föreslår. Vera 
speglar P2:s uttal, varpå P2 gör en rättelse av sitt uttal. Korrigeringar av högläst tal kan ofta 

uppfattas vara mindre ansiktshotande än korrigeringar av spontantal (Brown & Levinson, 
1987). P2 stämmer av informationen med Vera genom att fråga om det har varit konditori och 

servering i Belvederen (rad 14), vilket Vera bekräftar (rad 15). Att P2 stämmer av information 

med Vera visar på att P2 tillskriver Vera kunskap om samtalsämnet och har förtroende för att 
Vera kan tillföra information som P2 inte har. I och med att P2 accepterar Veras korrigering av 

hennes uttal samt den information som Vera uppger om Belvederen, positionerar hon Vera som 
en person som har kunskap kring Belvederen. Vera positionerar också sig själv som en person 

som har epistemisk ställning av att ha kunskap om Belvederen som hon också är förmögen att 

dela med sig av till andra.  
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Kunskapandet i aktiviteten utgörs av att Vera och P2 delar med sig om information om 

Belvederen. Vera tillför information från sitt eget kunnande och P2 tillför information genom 

att läsa upp texten från boken som de tittar i. Tillsammans kommer de fram till information om 

hur Belvederen uttalas samt vad det har varit tidigare.  

5.1.3 Utdrag 1.3 – Platser  

Nedan presenteras ett exempel likt samtalet i utdrag 1.2, där en deltagare med demenssjukdom 

positionerar sig samt positioneras som en person som har kunskap kring ett visst ämne. 
Deltagare från boende 1 sitter kring ett bord och tittar i böcker med historiska fotografier. Vera 

och P2 sitter bredvid varandra och tittar tillsammans i samma bok. Vera ser ett fotografi med 
en plats där hon har bott tidigare och förklarar för P2 var platsen är samt hur det ser ut där nu 

för tiden.  

Utdrag 1.3. Ve: Vera. P2: personal 2.  

01 P2: >va står de här< gamla brännvinsmagasinet (.)  

02  vid magasintorget, 

03 Ve: m-m m-m m-m (.) m-m 

04 P2: gjorde dom brännvin där elle vadå. (2.1) 

05 Ve: här nere (.) ä ja född. ((PEKAR I BOKEN)) 

06 P2: jaha: 

07 Ve: å där har du brännv- brännvinet ja ((PEKAR I BOKEN)) 

08  där har du där osså- ((PEKAR I BOKEN)) 

09 P2: brännvinstorget ja= 

10 Ve: =sen så här har du de här huset de finns fortfarande kvar, 

11  (0.5) å så fanns huset som vi bodde i bakom där, ((PEKAR  

12  I BOKEN)) 

13 P2: ja[ha:] 

14 Ve:   [å ån] går här nere ((PEKAR I BOKEN))  

15 P2: (1.3) jaha där ser man.  

16 Ve: m: (0.8) så mycke vet ja.  

17 P2: ja:= 

18 Ve: =ja har ju bott där.  

19 P2: (1.1) ja: 

P2 gör Vera uppmärksam på fotografiet genom att läsa upp dess bildtext (rad 01 och 02). Vera 
reagerar på detta (rad 03) och P2 yttrar en fråga om huruvida ”de gjorde brännvin där” (rad 04). 

Vera intar där därefter en position av epistemisk auktoritet kring platsen på bilden genom att 
peka på fotografiet och berättar att hon är född på platsen på bilden (rad 05) samt pekar ut vad 

hon kallar för ”brännvinet” (rad 07). P2 läser bildtexten och yttrar att det rör sig om 

Brännvinstorget (rad 09). Vera pekar ut ett hus som hon berättar finns kvar än idag (rad 10), 
hon berättar var huset som hon bott i låg (rad 11 och 12) samt var ån gick (rad 14). Vera 

positionerar sig därmed som att hon har kunskap om platsen som diskuteras samt att hon är 

förmögen att dela sin kunskap med P2  

P2 ger återkommande input som tyder på att informationen som Vera samt bildtexten 

presenterar är ny för henne (rad 06, 12 och 15). P2 intar därmed epistemisk ställning av att ha 
lite eller ingen kunskap om ämnet, vilket kontrasterar mot den kunskap som Vera uttrycker att 

hon har. Vera yttrar sedan en reflektion kring sin egen kunskap som visar på att hon är säker på 
att informationen stämmer (rad 16) och motiverar sin kunskap och epistemiska auktoritet med 

att hon har bott där tidigare och därför bär veta (rad 18).  
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I sekvensen ges ett exempel på en situation där Vera reflekterar kring sin egen kunskap och 

därmed visar på ett metaperspektiv kring det egna kunnandet (rad 16), vilket också kan ses i 

avsnitt 5.1.1. Vera ger också en förklaring till varför hon anser att hon har kunskap kring det 

som diskuteras, nämligen att hon har bott på platsen tidigare (rad 18).  

Det förefaller vara troligt att P2 litar på att informationen som Vera presenterar stämmer, då 
hon inte kommer med några invändningar utan uppfattas reagera som att hon tar in och 

begrundar den nya informationen. P2 positionerar därmed Vera som en person som har god 

kunskap i det diskuterade ämnet. Samtalets kunskapande utgörs av att Vera delar med sig av 
sin kunskap till P2, som inte förefaller ha lika stor kunskap kring det samtalade ämnet som Vera 

ger uttryck för att ha.  

5.1.4 Utdrag 1.4 – Saluhall 

I exemplet nedan ses ytterligare ett exempel på att en person med demenssjukdom positionerar 
sig själv som kunnande kring ett ämne. En skillnad från tidigare presenterade avsnitt under 

avsnitt 5.1 är att deltagaren med demenssjukdom inte uttryckligen positioneras som kunnande 
av samtalets övriga deltagare, vilket har kunnat ses i avsnitt 5.1. I exemplet nedan visas ett 

samtal där deltagare med demenssjukdom samt personal på boende 1 sitter vid ett bord och 

tittar i böcker med historiska fotografier. En i personalen, P3, undrar vad en saluhall är och en 

deltagare med demenssjukdom, Ve, samt en i personalen, P2, förklarar det för henne.  

Utdrag 1.4. Ve: Vera, P2: personal 2, P3: personal 3.  

01 P2: ska vi s- saluhall de finns ju inte kvar? 

02 Ve: [(kvar?)]  

03 P3: [nä va] ä: dä [för något.] saluhall  

04 Ve:               [få se.]= 

05 P2: =saluhall står de där? 

06 P3: va va: dä för något?  

07  salu[hall] 

08 P2:     [asså] [de e väl eh: (0.4) ost å smör å?:]   

09 Ve:            [saluhall dä va en saluhall.] 

10 P2: [kött å?] 

11 Ve: [du köpte kött å,] 

12 P3: [ja: <juste>] de e mat som köptes. 

13 P2: a:. 

14 Ve: käk. 

15 P3: juste. dä m- 

16 Ve: ke:k asså.   

I utdraget kan ses att både Vera och P2 gör försök att förklara för P3 vad en saluhall är. P2 ser 
ett fotografi av en saluhall och uttrycker en undran över huruvida den finns kvar (rad 01). Vera 

uttrycker ett intresse att få se fotografiet som P2 studerar (rad 02 och 04), samtidigt som P3 

uttrycker en undran över vad en saluhall är (rad 03 och 06). P2 och Vera gör sedan två olika 
parallella försök att besvara P3:s undran (rad 08, 09, 10 och 11). Det kan antas att både Vera 

och P2 anser att de besitter tillräckligt med kunskap för att kunna besvara P3:s fråga, i och med 
att båda förser P3 med förklaringar. Varken Vera eller P2 backar heller för den andres förklaring 

efter deras första två parallellt yttrade förklaringar (rad 08 och 09). Både P2 och Vera intar 

därmed epistemisk ställning av att ha den kunskap som krävs för att besvara P3:s fråga, samt 
att de är förmögna att presentera svar på frågan för P3. P3 uttrycker därefter att hon förstår att 
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mat köptes där (rad 12). Detta bekräftas av Vera och P2 (rad 13, 14 och 16) som därmed åter 

intar positioner av att ha kunskap om ämnet.  

Likt samtalet som presenteras i utdrag 1.2 består detta samtals kunskapande av att Vera och P2 
tillsammans kommer fram till information om det aktuella ämnet, i detta fall vad en saluhall är. 

I kontrast mot samtalet i ovan nämnda avsnitt utgörs kunskapandet i detta samtal av att Vera 
och P2 uppger information som de båda anser sig inneha. De presenterar alltså inte information 

genom att exempelvis högläsa ur en bok. Det kan också ses att Vera positionerar sig själv som 

en person som har kunskap om vad en saluhall är, i och med att hon framhärdar i att ge sin 
förklaring kring detta efter frågan från P3, trots att P2 också samtidigt ger sitt svar på P3s ställda 

fråga.  

5.1.5 Utdrag 1.5 – Julklappar  

I utdraget nedan visas ett exempel på en situation där en deltagare med demenssjukdom 
positionerar sig som en person som har kunskap inom ett visst ämne vid ett samtal som inte 

uppstått inom ramen för en styrd aktivitet. Deltagare i samtalet är personer på boende 1. 
Deltagarna sitter kring ett bord och samtalar fritt kring olika ämnen. En av deltagarna med 

demenssjukdom, Signe, inleder ett samtal om julen, varefter en annan deltagare med 

demenssjukdom, Elsa, redogör för sin syn på skillnaden mellan julklappar förr och nu. Fler 

personer än de som aktivt deltar i samtalet sitter kring bordet och lyssnar till samtalet.  

Utdrag 1.5. El: Elsa, Si: Signe, P6: personal 6, Fo: forskningsperson.  

01 Si: julen dä va ju verkligen jul (.) [på ett] sätt om  

02 P6:                                  [m:] 

03 Fo: m:= 

04 Si: =de [ä:] de inte längre. 

05 Fo:     [.hh] 

06  a: 

07 P6: näej= 

08 Fo: =blir annat på ett ann[at sätt]  

09 El:                       [nä nu] [måste ru-] 

10 Si:                               [ja visst] om, 

11 El: nu måste du ha ö julklappar för=  

12 Si: =ja:= 

13  El: hundratals kroner.  

14  P6: m[:] 

15 Si:  [näej] 

16 El: vi= 

17 Si: =visst= 

18 El: =vi kunde få en [kaffe]sked el[ler ä:,]  

19 Si:                 [ja:]         [ja visst] 

21  o: 

20 El: näsduk  

21 Si: ja- (.)  

22 P6: m: 

23 Si: [ja e-] 

24 El: [de vet] ja fick [två stycken ju- ä-ä jul]klappar. 

25 Si:                  [ja vet som sagt va min ä:,] 

26 El: dä va näsduk[ar] i 

27 Si:             [a-] 

28  a:   
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29 P6: m- 

30 Fo: m: 

31 El: >å en man va< tacksam, 

32 Si: ja?= 

33 P6: =m: 

34 Fo: m: 

35 Si: V[IS-] 

36 El:  [en] hade ju inget annat.   

37 Si: NÄ:= 

38 Fo: =nä. 

39 P6: m: 

40 El: nä: 

Signe inleder samtalet om julen genom att yttra att julen förr var någonting annat än vad julen 

är nu (rad 01 och 04). Hon intar därmed epistemisk auktoritet gällande att ha kunskap om hur 

det var att fira jul förr i tiden. Signe får flera medhåll av P6 och forskningspersonen genom 
korta yttranden av instämmande ljud (rad 02, 03, 05, 06, 07 och 08). Elsa ger sig sedan in i 

samtalet och yttrar att ”man nu måste ha julklappar för hundratals kronor” (rad 09, 11 och 13). 
Elsa uttrycker därmed epistemisk ställning av att ha kunskap i samtalsämnet som tillåter henne 

att hon bidra med ytterligare information till konversationen. Elsa får medhåll på sitt yttrande 

av P6 (rad 14) och Signe (rad 15 och 17). Elsa berättar därefter vilken typ av julklappar som 
hon kunde få när hon var liten (18, 20, 24 och 26). Signe försöker göra ett tillägg till samtalet 

(rad 25) som yttras samtidigt som att Elsa ger en beskrivning av julklappar som hon fått tidigare 
(rad 24) men avbryter detta yttrande, varefter Elsa fortsätter med sin förklaring. Både Elsa och 

Signe positionerar sig därmed som personer som har kunskap om julen förr. Att Signe avbryter 

sitt yttrande till fördel för Elsas yttrande kan tolkas som att hon anser att Elsas kunskap i ämnet 
är större än hennes och att hon därmed tillskriver Elsa större epistemisk auktoritet än vad hon 

tillskriver sig själv. Signe gör kortare yttranden parallellt med att Elsa redogör för vilka 
julklappar hon kunde få som ung (rad 19, 20, 21, 23, 27 och 28). Även P6 och 

forskningspersonen yttrar instämmande ljud (rad 22, 29 och 30). Elsa yttrar sedan att ”man var 

tacksam” (rad 31) och motiverar detta med att ”en hade ju inget annat” (rad 36), vilket också 

Signe, P6 och forskningspersonen instämmer i (rad 32, 33, 34, 35, 37, 38 och 39).  

Genomgående i utdraget förekommer överlappande tal samt sammanlänkat tal, vilket tyder på 
att samtalsdeltagarna är ivriga att bidra till samtalet. Signe är särskilt ivrig och gör yttranden 

som kan tolkas som instämmanden och medhåll genomgående under samtalets gång.  

I och med att Elsa, utan uppmaning från någon annan, själv väljer att dela sina tankar kring 
julen förr och nu med sina samtalspartners positionerar hon sig som en person som har kunskap 

om det aktuella samtalsämnet. Hon positionerar sig också som en person som har förmågan att 
muntligt dela denna kunskap med andra. Detta kan kontrasteras mot exemplen i utdrag 2.1 och 

2.2, där personen med demenssjukdom delar med sig av sin kunskap efter uppmaningar från 

samtalspartners. I detta samtal delar Elsa med sig av sin kunskap på eget initiativ och 
positionerar därmed sig själv som kunnande kring ämnet. Även Signe positionerar sig själv som 

kunnande kring ämnet, i och med att hon inleder det aktuella samtalet med konstateranden kring 
julen (rad 01 och 04) samt att hon därefter instämmer med de påståenden om julen som yttras 

av Elsa.  

Elsa och Signe positioneras också av samtalets övriga deltagare, P6 och forskningspersonen, 
som personer som har kunskap om det som diskuteras. Detta görs genom att P6 och 

forskningspersonen instämmer med det som Elsa och Signe säger, samt att de inte kommer med 
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några invändningar kring det som yttras. Det kan vara så att P6 och forskningspersonen litar på 

att den information som yttras av Elsa och Signe stämmer, då P6 och forskningspersonen är 

betydligt yngre än Elsa och Signe och därmed inte levde när de var små. Elsa och Signe borde 
ha mer kunskap om hur julen var när de var små än vad P6 och forskningspersonen kan antas 

ha.  

Detta utdrag kan jämföras med samtalet i utdrag 1.3. I båda dessa samtalsexempel positionerar 

sig deltagare med demenssjukdom som personer som har kunskap om ett samtalsämne. Båda 

samtalen handlar om hur det var när deltagare med demenssjukdom var unga. Därmed är det 
troligt att deltagarna med demenssjukdom i respektive samtal har mer kunskap om det som 

diskuteras än vad personens samtalspartner har, i och med att respektive samtalspartner är 
betydligt yngre än deltagaren med demenssjukdom och därmed inte upplevde hur det var på 

den tiden då personerna med demenssjukdom var unga. Detta motiverar att deltagarna med 

demenssjukdom i dessa situationer positioneras som kunnande om det diskuterade ämnet.  

Det kan också antas att det inte är meningsfullt för P6 och forskningspersonen att komma med 

invändningar mot informationen eller ifrågasätta informationens korrekthet. Detta antagande 
kan göras i och med situationen syftar till att erbjuda social samvaro och trevliga samtal för 

deltagarna. Syftet är därmed inte att korrekta fakta kring julfirande förr och nu ska fastslås.  

5.2 Positionering av annan som kunnande  

Samtalen som analyseras i avsnittet nedan innehåller exempel på hur en person med 

demenssjukdom på något sätt positioneras som kunnande kring ett ämne av en annan person. 

De analyserade samtalen i utdragen sker inte under någon styrd aktivitet.  

5.2.1 Utdrag 2.1 – Batiktryck 1  

I sekvensen nedan visas ett exempel på en situation där en deltagare med demenssjukdom 

positioneras som kunnande av en deltagare ur personalstyrkan. I exemplet sitter deltagare på 

boende 1 vid matsalsbordet och samtalar. En i personalen, P3, tar upp att Nanna har gjort 

mycket batiktryck tidigare. Personalen vet att detta är ett ämne som Nanna känner till väl.  

Utdrag 2.1. Na: Nanna, P3: personal 3.  

01 P3: å nanna du ha ju också hållt på mä sån här eh. (0.8) 

02  va heter de här som du har gjort. 

03 Na: batik? 

04 P3: a: batik ja. hu gör man då? 

05  Na: (2.3) man eh. (.) färgar åh. (2.0) åh tvättar rent åh.  

05 P3: m:? på tyg å sånt elle. 

06 Na: hm?  

07 P3: på en tygbit typ.    

08 Na:  ja: 

09 P3: a? (1.3) 

10 Na: å sen ska man göra eh. (0.6) göra m va hete re (3.7)  

11  mö- mönster på?  

12 P3: mm? just dä. de ju blir ju jättefint.  

13 Na: a: 

14 P3: du har ju ett litet album inne hos dig.  
15 Na: oa: 

16 P3: mä massa sånt.   
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P3 inleder samtalet om batik genom att efterfråga vad det som Nanna hållit på med heter (rad 

01 och 02), varpå Nanna svarar (rad 03). P3 undrar därefter hur man gör batiktryck samt om 

man färgar tyg (rad 04, 05 och 07), vilket Nanna svarar på (rad 05 och 08). Nanna fortsätter 
därefter att redogöra för olika moment vid batiktryck (rad 10 och 11) som en fortsättning på 

den förklaring som tidigare påbörjats (rad 05). P3 intar därmed en epistemisk position av att ha 
mindre kunskap i ämnet batiktryck än vad Nanna har och tillskriver Nanna epistemisk 

auktoritet. Nanna accepterar positioneringen som kunnande i ämnet i och med att hon svarar på 

P3:s frågor om batiktryck samt erbjuder henne förklaringar på det hon frågar om.  

Personalen på boendet är väl medveten om att Nanna har haft batiktryck som ett stort intresse 

tidigare i livet och för ibland detta på tal i samtal med Nanna. Detta kan anses vara en form av 
personcentrerad kommunikation och utgöra en strategi för att stimulera till ett trevligt samtal. 

Det kan antas att P3 inte eftersöker information om hur batiktryck går till i syfte att få en fullgod 

förklaring och fullt ut förstå processen vid batiktryck. Troligtvis är hennes mål snarare att öppna 
upp för ett samtal där Nanna kan få berätta om sitt intresse och visa på sin kunskap om ämnet. 

Dessa antaganden kan göras då P3 inte håller fast vid någon del av samtalet och exempelvis 
ställer följdfrågor kring de olika moment som Nanna radar upp, utan att hon istället går vidare 

i samtalet och påtalar att det blir fint (rad 12) samt att Nanna har ett album med fotografier av 

de batiktryck hon gjort (rad 14 och 16). Det kan också antas att Nanna gärna pratar om 
batiktryck, då hon tar eget initiativ till att utvidga samtalsämnet genom att fortsätta att redogöra 

för olika moment som ingår i batiktryck (rad 10 och 11) efter att samtalet under några turer har 

handlat om att man färgar på tyg (rad 05, 06, 07, 08 och 09).  

Personalen på boendet positionerar Nanna som en person som besitter stor kunskap inom ämnet 

batiktryck. Hur batiktryck går till tillhör inte allmän kunskap, men Nanna har under många år 
haft batiktryck som sitt stora intresse. Personalen på boendet positionerar därmed Nanna som 

expert på batiktryck. Nanna positioneras dessutom som en person som är kapabel att redogöra 
för hur batiktryck går till, även om detta i praktiken kan utgöra en utmaning för henne. I 

samtalssekvensen ses också att personalen inte ställer så många följdfrågor till Nanna kring hur 

batiktryck går till, vilket kan ha både fördelar och nackdelar kring underlättandet av 

interaktionen. Detta diskuteras vidare i avsnitt 6.1.  

5.2.2 Utdrag 2.2 – Batiktryck 2  

I följande utdrag presenteras ytterligare ett exempel på ett samtal kring batik, där samma 

deltagare med demenssjukdom som i utdrag 2.1, Nanna, positioneras som kunnande kring 
ämnet. I samtalet deltar personer från boende 1. Nanna och forskningspersonen samtalar om 

batiktryck och forskningspersonen undrar vad vaxet används till. Nanna ger en förklaring och 
forskningspersonen ställer följdfrågor och förtydligande frågor. Nanna gör också gester med 

sina händer under tiden hon förklarar. Forskningspersonen har ingen tidigare kunskap om vad 

vaxet används till eller hur batiktryck går till.  

Utdrag 2.2. Na: Nanna, Fo: forskningsperson.  

01 Fo: va ha man vaxet till. (1.3) 

02 Na: jo- man måste vax- när a å an har en tygbit så måste man  

03  (0.3) då ska ä- m färga här va ((VISAR MED HÄNDERNA)) 

04 Fo: .jah (0.7) m: 

05 Na: då måste man ha, (2.1) ((VISAR MED HÄNDERNA)) 

06 Fo: vaxa man <utanför>? 

07 Na: vaxa man i de där å (0.5) ((VISAR MED HÄNDERNA)) 
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08 Fo: a: 

09 Na: (2.4) å sen ska den doppas i v-vatten.  

10 Fo: m: (1.2) 

11 Na: ja: de ä så mycke [ö:] hö hö så 

12 Fo:                   [ja] 

13  hh många steg 

14 Na:  ja de e de  

15 Fo: ja e de för att färgen inte ska fastna där. ((VISAR MED  

16  HÄNDERNA)) 

17 Na: a ju[st de den] ska ju stanna kvar på tyget  

18 Fo:     [som man ha vax.] 

19  a: (0.3) just de så då vaxar man för att stänga in  

20  färgen.= 

21 Na: =ja-a? å så spar man den e då-dom dom bitarna som (0.6)  

22  som man vill spara då. ((VISAR MED HÄNDERNA))  

23 Fo: m.  

Forskningspersonen har tidigare kunskap om att Nanna tidigare varit väldigt duktig på 
batiktryck och inleder samtalet om vaxets funktion vid batiktryck genom att undra vad vaxet 

används till (rad 01). Nanna ger därför information om vaxets funktion (rad 02, 03, 05, 07 och 

09). Forskningspersonen tillskriver därmed Nanna epistemisk ställning av att ha kunskap om 
ämnet batiktryck genom att positionera henne som en person som har god kunskap i ämnet. 

Forskningspersonen undrar därefter om vaxet används för att färgen inte ska fastna (rad 15 och 
16), vilket Nanna bekräftar samt tillägger att färgen ska stanna kvar på tyget (rad 17). 

Forskningspersonen undrar då om vaxet används för att stänga in färgen (rad 19). Huruvida 

Nanna bekräftar detta är oklart (rad 21), men hon tillägger att det används för att spara bitar 
som ska sparas (rad 21 och 22). Att forskningspersonen undrar om vaxet används för att stänga 

in färgen kan tolkas som att hon inte har kunskap om processen vid batiktryck, då vaxet inte 
används för att stänga in färgen. Att positionera Nanna som den samtalspartner som har kunskap 

om batiktryck motiveras av denna kunskapsfördelning. Att Nanna positioneras som expert på 

batiktryck underlättar också för forskningspersonen att ha ett samtal med henne, då det erbjuder 
ett samtalsämne som Nanna kan bidra till samt att det möjliggör för forskningspersonen att 

ställa frågor om batiktryck till Nanna.  

I kontrast till avsnittet där en i personalen frågar Nanna om batiktryck kan det antas att 

forskningspersonen har ett delvis annat syfte med att fråga Nanna om vad vaxet används till. I 

exemplet där P3 frågar Nanna om batiktryck är P3:s huvudsakliga avsikt troligtvis att stimulera 
till samtal och social samvaro och hon har troligtvis samtalat med Nanna om batiktryck otaliga 

gånger, vilket förmodligen har en avmattande effekt på kunskapandeprocessen. 
Forskningspersonen har endast träffat och samtalat med Nanna under perioden för 

datainsamling på boende 1 och har därför inte haft möjlighet att samtala om batiktryck i samma 
utsträckning som P3 har haft. Att stimulera till social samvaro kan dock också antas vara 

forskningspersonens syfte då hon frågar Nanna vad vaxet används till. Forskningspersonen 

förefaller också undra över hur processen faktiskt går till eftersom hon ställer följdfrågor som 
syftar till att reda ut vaxets funktion (rad 15, 16, 18 och 19). Att forskningspersonen inte har 

kunskap om hur batiktryck går till framkommer då hon frågar om vaxet används för att stänga 
in färgen, vilket inte är fallet, samt att syftet med frågan inte är att förhöra Nanna utan att få 

fram information om hur processen faktiskt går till. Därmed är det inte meningsfullt att ställa 

en fråga som syftar till att kontrollera om Nanna vet hur aktiveten går till eller ej.  



   

 

29 

 

Efter de inledande talturerna där Nanna ger förklaringar kring vaxets funktion vid batiktryck 

gör Nanna ett tillägg som ger indikationer om att hon ser vissa svårigheter i att förklara vad 

vaxet används till, då hon påtalar att ”det är så mycket” samt skrattar till (rad 11). 
Forskningspersonen yttrar då ”många steg” (rad 13), vilket Nanna bekräftar (rad 14). Skratt har 

visats vara en strategi hos personer med demenssjukdom för att påvisa svårigheter i 
kommunikationen (Wilson, Müller & Damico, 2007; Lindholm, 2008), vilket skulle kunna vara 

anledningen till att Nanna skrattar i den aktuella situationen. Det kan antas att det är 

ansträngande för Nanna att redogöra för vad vaxet används till på ett sätt som är förståeligt för 
forskningspersonen, då forskningspersonen inte har någon förkunskap om detta. Dessutom har 

Nanna troligtvis procedurell kunskap om batiktryck i större utsträckning än deklarativ kunskap, 
i och med att batiktryck är ett hantverk snarare än en aktivitet som i första hand redogöra för 

muntligt. Att erbjuda Nanna möjligheten att demonstrera processen praktiskt och muntligt 

skulle också troligtvis utgjort henne ett stöd för hennes minne. Då forskningspersonen frågar 
vad vaxet används till ställs krav på att Nanna ska kunna uppvisa deklarativ kunskap genom att 

muntligt redogöra för vad vaxet används till, snarare än att demonstrera och visa detta praktiskt. 
Nanna skulle potentiellt sett kunna ha lättare att redogöra för sin kunskap om hon givits 

möjligheten att visa praktiskt istället för att förklara muntligt.  

5.2.3 Utdrag 2.3 – Cykeltur  

I kontrast mot samtliga tidigare avsnitt under avsnitt 5.2 visas nedan ett samtal där flera 
deltagare positionerar en person med demenssjukdom som kunnande kring ett ämne. Deltagare 

från boende 1 sitter runt ett bord och samtalar om att cykla då en av deltagarna med 

demenssjukdom, Iris, berättar om en cykeltur som hon gjort tidigare i sitt liv.  

Utdrag 2.3. Ir: Iris, P2: personal 2, P3: personal 3, P4: personal 4, Fo: forskningsperson.  

01 Ir: å ja glömmer aldri när ja cyklade ifrån örnemarken då. (.) 

02 P3: m:  

03 P2: oj.=  

04 Ir: =å till ormtofta.  

05 Fo: oj= 
06 P2: =näMEN: 

07  [((GEMENSAMT SKRATT))] 

08 P2:  [dä va dä [värsta.] ja hört.] 

09 P3:           [jaha-a:] 

10 Ir: ja: (0.11) [ja följde mä vägen,] 

11 P4:            [dä va (1.2) bra.] 

12 Fo: [va skulle du göra då,]  

13 P2: [ojojoj,] fyra mil >måste re va,< 

14 Ir: ((VÄNDER SIG MOT Fo)) <cyklade> 

15 Fo: du va- va re dä som va syftet mä dä? (1.2) 

16  elle skulle du nån särskild stans på nånting.= 

17 Ir: =ja-a: ja hade min syster å (.) hon bodde ju där nere så  

18  att ä 

19 P2: [oj] 

20 Fo: [skulle] du hälsa på henne, 

21 Ir: ja-ha [hem] te henne. 

22 P2:       [i m-] 

23 Fo: m: 

24 P2 i ormtofta >dä va nte< dålit 

25 Fo: [a:] 

26 P3: [näj] dä va långt. 
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27 Ir: ja-a 

28 P3: [m:] ((NICKAR)) 

29 P2: [dä mås]te ha tagi lång tid.  

30 Ir: .jah  

31 P2: m: 

32 Ir: dä gick (.) men dä gick jättelätt 

33 P2: [.jah] 

34 P3: [jätt]elätt? 

35 P2: .jah (.) >så hade ru< me:vind,  

36 P3: m:= 

37 Ir: =ja: dä hade ja mä: men ä, 

38 P2: a. 

39 Ir: dä va inte så m- (.) mycke bilar.  

40 P2: naä dä va väl inte de då kanske.  

41 Ir: nae? 

42 P2: nu ä dä m- värre,  

43 Ir: ja-a men? 

44 P2: å cykla.  

Samtalsämnet om cykelturen inleds av Iris under ett pågående samtal då ett annat samtalsämne 

om att cykla just har avhandlats. Samtalet i det studerade utdraget utgörs av att Iris delar med 
sig av personlig information till de övriga personerna som deltar i samtalet. Iris inleder samtalet 

om cykelturen genom att berätta att hon tidigare har cyklat från Örnemarken till Ormtofta (rad 
01 och 04) och samtalets övriga deltagare, P2, P3, P4 samt forskningspersonen, förefaller bli 

förvånade och imponerade över detta (rad 05, 06, 07, 08, 09, 11 och 13). De övriga 

samtalsdeltagarna gör kortare yttranden samt ställer frågor till Iris om omständigheterna kring 
cykelturen. Iris besvarar de frågor som ställs och expanderar samtalet genom att tillföra 

ytterligare information, såsom att hon skulle hälsa på sin syster (rad 17) samt att det inte var så 
mycket bilar (rad 39). Samtalsdeltagarna förefaller behandla informationen som Iris presenterar 

som sanningsenlig. Vissa av Iris påståenden bekräftas också av övriga samtalsdeltagare (rad 40 

och 42).  

Utdraget inleds med att Iris intar epistemisk ställning av att ha kunskap om den aktuella 

cykelturen som samtalet i utdraget kretsar kring. Iris positionerar också sig själv som en person 
som har kunskap om cykelturen Hon positionerar sig också som en person som har förmågan 

att redogöra muntligt för denna cykeltur. Dessutom positionerar samtalets övriga deltagare Iris 

som en person som har kunskap kring denna cykeltur och kan redogöra för händelsen. Denna 
positionering görs genom att samtalsdeltagarna verkar bekräfta att de finner informationen vara 

sann genom att instämma i det som yttras, samt att de ställer följdfrågor till Iris om 
omständigheterna kring cykelturen. Några av de övriga samtalsdeltagarna intar epistemisk 

ställning av att ha kännedom om avståndet och vägförbindelsen mellan de två platserna, men 

de gör inte anspråk på att ha kunskap om just den cykeltur som Iris gjorde.  

Att ställa följdfrågor kan antingen göras i syfte att kontrollera personens kunskap, eller i syfte 

att själv få mer information om det som diskuteras. Ingen av de övriga samtalsdeltagarna kan 
bekräfta att informationen som Iris uppger är sann, då de inte var närvarande när händelsen 

utspelade sig. De följdfrågor som ställs kan syfta till att få reda på mer kring händelsen, eller 

syfta till att utveckla och förlänga den sociala interaktionen. Samtalsdeltagarna ser Iris som en 

person som kan ge mer information om cykelturen och därmed har kunskap om den.  
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Mot samtalets slut ger Iris en förklaring till varför hon menar att det var lätt att genomföra den 

diskuterade cykelturen. Dels bekräftar hon P2:s yttrande om att hon hade medvind (rad 37) och 

dels uppger hon att det inte var lika mycket bilar då som det är nu (rad 39). P2 visar att hon 
instämmer med informationen att det inte var lika mycket bilar då (rad 40) och tillägger att det 

är värre att cykla nu (42 och 44). Detta utgör ytterligare ett exempel på att P2 bekräftar fakta i 

Iris yttranden samt positionerar henne som kunnande kring ämnet.  

Samtalets kunskapandeprocess utgörs av att samtliga deltagare bidrar med yttranden som tillför 

eller bekräftar redan tillförd information gällande avståndet i cykelturen, hur det var att cykla 
den sträckan samt skillnaderna mellan att cykla den sträckan förr och nu. I denna process spelar 

Iris en central roll i och med att hon positioneras som den som besitter störst kunskap om själva 
cykelturen som hon genomfört, samt att hon också positioneras som en person som har generell 

kunskap om vägen mellan Örnemarken och Ormtofta. Iris yttranden utgör på ett sätt stommen 

i samtalet som övriga samtalsdeltagare bygger sina yttranden kring, då Iris är den enda av 

samtalsdeltagarna som kan ha kunskap i det samtalade ämnet.  

5.3 Egenskaper hos aktiviteten för kunnande och kunskapande  

Under avsnitt 5.1 och 5.2 presenterades exempel på samtal som uppkommit under samtal som 
till största del inte sker inom ramen för en mer eller mindre styrd aktivitet. I detta avsnitt 

presenteras samtal vid aktiviteter som är mer styrda än de samtal som analyserats under ovan 
nämnda avsnitt. I dessa avsnitt behandlades mer ”fria” samtal och i detta avsnitt finns en mer 

given struktur för respektive samtal, i och med att de sker inom ramen för särskilda aktiviteter. 

Detta kan potentiellt sett ha både fördelar för kunskapande, bland annat då aktiviteterna går att 
genomföra i grupp samt att den person som leder aktiviteterna har färdiga svar på uppgifterna, 

men kan eventuellt också ha nackdelar för kunskapandeprocessen, exempelvis då 
samtalsdeltagarna har mindre frihet att presentera olika typer av svar om ett korrekt svar finns. 

Samtliga samtal i avsnittet skedde inom ramen för en aktivitet som hade en tydlig struktur, 

exempelvis korsordslösning eller avslutande av upplästa ordspråk. I de samtal som studerats i 
detta avsnitt ges exempel på hur kunskapande manifesteras samt hur personer med 

demenssjukdom positioneras, vilket också har visats i exemplen under avsnitt 5.1 och 5.2.  

5.3.1 Utdrag 3.1 – Avsluta ordspråk  

I exemplet nedan presenteras en aktivitet för kunskapande där fyra deltagare med 
demenssjukdom på boende 2 deltar i en aktivitet ledd av P6. P6 läser upp början på svenska 

ordspråk, varefter deltagarna med demenssjukdom förväntas fylla i hur ordspråket slutar.  

Utdrag 3.1. In: Ingalill, No: Nora, Si: Signe, Li: Lilly, P6: personal 6.  

01 P6: alla goda ting [är]  

02 In:                [ä tre] 

03 No:         [tre] 

04 Si:                  [tre] 

05 Li: tre.  

06 P6: hm. (.) titta. visste ni ju. 

07 In: m? 

08 No: e he he 

09 P6: allt har en ände utom (.) [korven] 

10 In:                           [korven] 

11 In: den har två.  
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12 P6: ja 
13 In: m: 

14 P6: arga katter [få-] 

15 No:              [a får] rivet skinn, 

16 P6: * -hinn ju knappt läsa färdigt* så snabba ä ni.  
17  ((GEMENSAMT SKRATT)) 

18 P6: av skadan blir man 

19 No: [vis] 

20 Si: [vis] 

21 In: [vis] 

Aktiviteten går i stort ut på att deltagarna med demenssjukdom får visa upp sin kunskap kring 

svenska ordspråk genom att erhålla semantisk och syntaktisk priming i och med att första delen 
av ordspråken presenteras muntligt. Syftet med aktiviteten är dock inte att kontrollera 

deltagarnas kunskap, utan att ha en trevlig stund tillsammans och stimulera till samtal kring 
ordspråken. Deltagarna med demenssjukdom på boende 2 erbjuds med jämna mellanrum att 

delta i aktiviteter likt denna och förefaller uppskatta aktiviteten, då samtliga deltar aktivt och 

skrattar tillsammans.  

Aktiviteten i sig innebär en positionering av kunskapande i och med att det i uppgiften finns 

svar som är korrekta och att övriga svar inte är korrekta. Den som ses som kunnande blir därmed 
den som kan avge det korrekta svaret för varje uppgift och positioneringen av kunskapande 

utgörs därmed av att den eller de som avger korrekta svar automatiskt positioneras som 

kunnande. I och med att personerna med demenssjukdom erbjuds att delta i aktiviteten samt 
uppmuntras att komma med förslag på korrekta svar positioneras de som personer som har den 

kunskap som krävs för att i någon utsträckning kunna delta. Det krävs dock inte av samtliga 
deltagare med demenssjukdom att de för varje uppläst ordspråk ska uppge ett korrekt svar. 

Aktiviteten genomförs i stället tillsammans och i de fall där deltagarna inte har kunskap om det 

rätta svaret diskuteras detta fram tillsammans, vilket innebär en form av kunskapande. Om det 
rätta svaret inte framkommer överges uppgiften och ett nytt ordspråk läses upp. P6 utvärderar 

deltagarnas svar på hennes påståenden genom att påpeka att deltagarna formulerar korrekta 
avslut på ordspråken (rad 06 och 12). Hon påpekar också att deltagarna är snabba att ge replik 

på hennes yttranden (rad 16).  

Kunskap om svenska ordspråk är starkt kulturellt kopplat och för att kunna delta i en aktivitet 
likt aktiviteten i utdraget ovan krävs att deltagarna delar kulturell bakgrund, vilket är fallet i 

ovan exempel. Detta kan sättas i kontrast mot då en deltagare med demenssjukdom redogör för 
processen vid batiktryck. Denna kunskap är inte huvudsakligen gemensam för en viss kultur, 

utan snarare en form av expertkunskap som endast utövare av hantverket har kunskap om. 

Kunskapandet i samtalet utgörs av att deltagarna gemensamt konstruerar de färdiga ordspråken, 
genom att P6 läser upp hur ordspråken börjar och övriga deltagare därefter fyller tillsammans 

bidrar till att fylla i med den information som saknas i den information som presenteras av P6. 
P6 bidrar med kunskap som läses upp och deltagarna med demenssjukdom bidrar med kunskap 

från det egna kunnandet. En deltagare, Li, avger endast svar på ett uppläst ordspråk i utdraget 

medan en annan deltagare, In, avger svar på samtliga upplästa ordspråk. Deltagarna intar 
epistemisk ställning av att ha den kunskap som krävs för att i någon utsträckning kunna delta i 

den pågående aktiviteten genom att avsluta några eller samtliga av de ordspråk som läses upp.  
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5.3.2 Utdrag 3.2 – Avsluta rim 1 

Deltagare i samtalet som presenteras nedan är personer på boende 1. Forskningspersonen sitter 
vid matsalsbordets ena långsida och läser högt ur boken Hattstugan. Vera sitter vid bordets ena 

kortsida och Nanna sitter mitt emot forskningspersonen. Boken är skriven på rim och 
forskningspersonen läser högt upp texten i boken, där sista ordet i varje mening är utelämnat 

samt rimmar med ett tidigare ord. Vera och Nanna fyller i det utelämnade rimordet.  

Utdrag 3.2. Ve: Vera, Na: Nanna, Fo: forskningsperson. 

01 Fo: när barnen såg i eldens sken (.) dom sprang å gömde sej  

02  bakom en, (1.1) 

03 Ve: sten.  

04 Na: sten 

05 Fo: m: ((NICKAR)) 

06 Ve: *h. ä de nån mer du [vill ha]* ((RESER SIG, SÄTTER SIG)) 

07 Fo:                    *[ha ha ha]* 

08  a du får gärna sitta kvar å rimma [mä oss här] 

09 Ve:                                   [ä-ä men ja] ä skitbra 

10  på svenska så- ((RESER SIG, GÅR IVÄG FRÅN BORDET)) 

11 Fo: ja:    

Ovanstående samtalssekvens är ett utdrag ur den pågående aktiviteten att fylla i rimord. I 

samtalet positionerar sig Vera som att hon har den kunskap som krävs för att avge svar på det 

som forskningspersonen läser upp. Hon intar också en position av att ha mycket kunskap om 
de färdigheter som uppgiften kräver genom att hon uppge att hon är bra på svenska (rad 09 och 

10). Forskningspersonen förefaller bekräfta alternativt acceptera detta påstående och att Vera 
positionerar sig som att hon har epistemisk ställning av att vara kunnande i ämnet i och med det 

korta jakande yttrandet på rad 11. Vera verkar också vara road av någon aspekt av den pågående 
aktiviteten att fylla i rim, i och med att hon skrattar och undrar om forskningspersonen vill ha 

reda på något mer (rad 06). Vera avböjer därefter erbjudandet från forskningspersonen att 

fortsätta att delta i aktiviteten (rad 08), men deltog innan detta på eget initiativ och det kan 

därför antas att hon i någon utsträckning uppskattade deltagandet i aktiviteten.  

Att deltagarna med demenssjukdom tillsammans avslutar de ordspråk som läses upp av 
forskningspersonen utgör aktivitetens kunskapandeprocess. Samtliga deltagare bidrar på olika 

sätt till att de upplästa meningarna färdigställs, forskningspersonen genom att läsa upp hur 

meningarna börjar och Nanna och Vera genom att föreslå vilket ord som ska avsluta 
meningarna. De tre samtalsdeltagarna samverkar därmed till att meningarna i boken 

färdigställs.  

5.3.3 Utdrag 3.3 – Avsluta rim 2  

Nedan visas ytterligare ett samtal som uppstår under en aktivitet för kunskapande med primärt 
mål att skapa en trevlig samtalsstund. I samtalet deltar personer på boende 1. 

Forskningspersonen sitter vid matsalsbordet och läser högt ur boken Hattstugan. Iris sitter 
bredvid forskningspersonen och ser texten. Nanna vandrar runt i rummet och slår sig sedan ner 

mitt emot Iris och forskningspersonen. Boken är skriven på rim och forskningspersonen läser 

högt upp texten i boken, där sista ordet i varje mening är utelämnat samt rimmar med ett tidigare 

ord. Iris och Nanna fyller i det utelämnade rimordet.  
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Utdrag 3.3. Ir: Iris, Na: Nanna, Fo: forskningsperson. 

01 Fo: men huset här kan minsann också duga (.)  

02  de blir vår lilla nätta sommar,  

03 Ir: stuga.  

04 Fo: .hh a: vi[ll du] 

05 Na:          [stuga,] ((SÄTTER SIG VID BORDET)) 

06 Fo: aa sommarstuga (0.6) vill du som ja så rustar vi till fest 

07  å vigseln gör vår snälla mullvads,  

08 Ir: fest?= 

09 Na: =präst.  

10 Fo: a: (.) mullvadspräst (1.2) sen ä de va- nä de va en sida  

11  till ä de. 

12 Ir: jaha  

13 Fo: så sluta sagan på samma sätt. på sotarbyxor gjorde mamma, 

14 Na: tvätt.   

15 Fo: .jah (0.7) å barnen dom, de va klart fick riset smaka  

16  men efteråt så fick dom honungs,  

17 Ir: [kaka.] 

18 Na: [kaka] 

19 Fo: .jah:  

Samtalssekvensen ovan är ett utdrag ur den pågående aktiviteten att fylla i rimord där 

forskningspersonen läser upp meningar ur en bok och Iris och Nanna presenterar förslag på 

vilket ord som saknas sist i meningen. Då Iris och/eller Nanna sagt ett ord som kan avsluta den 
upplästa meningen ger forskningspersonen en återkoppling på det presenterade förslaget genom 

att antingen upprepa det ord som Iris och/eller Nanna säger (rad 04, 10, 15 och 19) och/eller 
göra ett jakande yttrande (rad 06 och 10). Inga av de förslag som Iris och Nanna presenterar 

avvisas av forskningspersonen. För en uppläst mening (rad 06 och 07) ger Iris och Nanna olika 
svar på vilket ord som ska avsluta meningen (rad 08 och 09). Forskningspersonen bekräftar då 

Nannas svar utan att påpeka att hon inte valde att bekräfta Iris svar (rad 10).  

Till skillnad från aktiviteten i utdrag 3.1 har aktiviteten ovan inte alltid ett givet korrekt svar. I 
stället kan ibland flera olika alternativ utgöra ett korrekt svar på den upplästa uppgiften, så länge 

det avgivna svaret rimmar med föregående sats samt passar in semantiskt, vilket det i flera fall 
fanns olika ord som gjorde. Likt i aktiviteten under ovan nämnda avsnitt kan dock aktiviteten 

anses utgöra en kunskapandeprocess där deltagarna med demenssjukdom positioneras som 

kunnande. Detta antagande kan göras i och med att personerna med demenssjukdom erbjuds att 
delta i aktiviteten och därmed positioneras som personer som har den kunskap som krävs för 

att deltagande ska vara möjligt. Deltagarna med demenssjukdom positioneras därmed av 
forskningspersonen som personer som har den kunskap som krävs för att kunna rimma i de 

upplästa meningarna.  

Kunskapandeprocessen är utformad likt processen i aktiviteten i utdrag 3.1, där en person läser 
upp uppgifterna, som i detta exempel utgörs av meningar där sista ordet saknas, och där övriga 

deltagare därefter tillsammans bidrar till att fylla i med det som saknas för att de upplästa 
uppgifterna ska bli kompletta. I exemplet bidrar deltagarna med demenssjukdom var för sig till 

att de upplästa meningarna avlutas. Deltagarna med demenssjukdom positionerar sig själva som 

personer som är förmögna att delta i aktiviteten att fylla i vilket ord som rimmar i de upplästa 
meningarna och de positioneras som kunnande av forskningspersonen i och med att de erbjuds 

deltagande i aktiviteten. Deltagarna positionerar intar därmed epistemisk ställning av att ha den 

kunskap som krävs för att kunna delta i aktiviteten.  
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5.3.4 Utdrag 3.4 – Bokstavsfrågor   

I exemplet nedan presenteras ytterligare en kunskapandeaktivitet där deltagarna tillsammans 
konstruerar korrekta påståenden. I det aktuella samtalet deltar fyra deltagare med 

demenssjukdom på boende 2 i en aktivitet ledd av P6. Aktiviteten går ut på att deltagarna med 
demenssjukdom ska komma på vilket ord som eftersöks genom att P6 presenterar en kort 

förklaring av ordet samt vilken bokstav som ordet börjar på.  

Utdrag 3.4. Si: Signe, No: Nora, El: Elsa, Li: Lilly, P6: personal 6. 

01 P6: .hh ah den hä: kan också bli svår .hh* Ä: (1.2) där söker 

02  dom namnet på en <huggormsunge> (1.7) 

03 Si: äsping, (1.0) 

04 P6: <sn[YGGT]> 

05 No:    [va] 

06 El: va sa du= 

07 No: =va sa du äs-= 

08 Si: =äsPING 

09 El: äsping=  

10 P6: =äsping ja. 

11 Li: o de har ja aldrig hört.  

12 No: nä inte ja heller. 

13 P6: m: aä: dä ä en ann[an huggorms,]  

14 El:                   [näe: de kunde ja inte.] 

15 P6: m: (.) 

Likt samtalen i utdrag 3.1 och 3.2 går den aktivitet som utgör kunskapandeprocessen i detta 
samtal ut på att deltagarna tillsammans kommer fram till korrekta fakta genom att en deltagare 

läser upp någonting och att övriga deltagare sedan förväntas fylla i ett ”rätt svar” på det upplästa. 

I samtalet går aktiviteten dock ut på att avge svar på frågor, och inte att avsluta upplästa 
meningar. Principen för kunskapande är dock densamma, deltagarna konstruerar tillsammans 

korrekta påståenden. I likhet med aktiviteterna i ovan nämnda utdrag finns det svar som är rätt 
och fel. Ytterligare en likhet med samtalen i de ovan nämnda utdragen är att de personer som 

erbjuds deltagande i aktiviteten bedöms ha den kunskap som krävs för att kunna delta, vilket 

innebär en form av positionering som kunnande i den aktuella aktiviteten.  

I kontrast till samtalen i utdrag 3.1 och 3.2 positioneras dock en av deltagarna i detta samtal, 

Signe, som särskilt kunnande av både personen som leder aktiviteten och aktivitetens övriga 
deltagare. Detta görs först då P6 yttrar att hon tycker att uppgiften är svår innan hon har 

presenterat den för de övriga deltagarna (rad 01) och Signe sedan ändå visar sig har den kunskap 

som eftersöks (rad 03). Samtliga deltagare utom Signe visar sedan mer eller mindre explicit på 
att de inte har den kunskap som Signe just gett uttryck för, exempelvis genom att be Signe 

upprepa vilket ord som var det korrekta svaret (rad 05 06 och 07), yttra att de inte tidigare har 
hört det ord som utgör rätt svar (rad 11 och 12) eller att säga att de inte kan (rad 14). Lilly, Nora 

och Elsa tillkännager att de inte hade kunskap om det rätta svaret (rad 11, 12 och 14) och 

positionerar sig därmed som personer som inte har den kunskap som krävs för att kunna besvara 
den aktuella frågan. De tar också epistemisk ställning av att inte ha denna kunskap. Signe 

däremot intar epistemisk auktoritet i och med sin positionering av sig själv som innehavare av 
kunskap om att huggormsbarn kallas för äspingar. I utdrag 3.1 och 3.2 positioneras i stället 

samtliga deltagare med demenssjukdom som lika kunnande i förhållande till den aktuella 

uppgiften. Att positionera sig som någon som inte besitter en viss kunskap, vilket flera deltagare 
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i samtalet gör, innebär att individen har förmågan att reflektera kring sitt eget kunnande. Detta 

innebär att individen har ett metaperspektiv på den egna kunskapen.  

5.3.5 Utdrag 3.5 – Avsluta låttexter 

Nedan följer ytterligare ett exempel på ytterligare en kunskapandeaktivitet som går ut på att 
avsluta någonting som läses upp. Samtalet utspelar sig på boende på boende 1. 

Forskningspersonen läser upp början på en bit ur olika låttexter som står nedskrivna på lappar 

som förvaras i en burk. Nanna fyller i texten som kommer direkt efter det forskningspersonen 
just läst upp. Nanna och forskningspersonen sitter bredvid varandra i en soffa. Burken med 

lappar är placerad på soffan till vänster om forskningspersonen. Nanna sitter till höger om 

forskningspersonen.  

Utdrag 3.5. Na: Nanna, Fo: forskningsperson.  

01 Na: dom f- ö: ja försökte sjunga (1.1) ((PEKAR FRAMFÖR SIG,  
02  LUTAR SIG SNETT FRAMÅT MOT BURKEN MED LAPPAR))  

03  ä under, 

04 Fo: ((VÄNDER SIG OM MOT BURKEN, TAR UPP NÅGRA LAPPAR)) 

05  dom här? som man= 

06 Na: =ja-a 

07 Fo: .hha ja: ((TAR UPP FLER LAPPAR)) 

08 Na: men de gick dåligt ja kom inte på, (0.6)  

09 Fo: men du kom ju på flera stycken. dom här ä ju  

10  mycke lättare för dej än va dom ä för mej (0.9) 

11  som den här en sjöman älskar,  

12 Na: havets våg.  

13 Fo: m. (1.0) en gång ja seglat. (0.8)  

14 Na: i hamn.   

15 Fo: (1.2) drömmar av silver 

16 Na: drömmar av guld  

17 Fo: där björkarna susa, 

18 Na: sin silla, (0.5)  

19  Fo: sommar, 

20 Na: sång.  

21 Fo: (NICKAR) 

 

I exemplet inleder Nanna samtalet om lapparna i burken genom att påtala att hon tidigare 

försökte sjunga (rad 01) varpå hon pekar mot samt lutar sig framåt och vänder kroppen mot 
burken med lappar, som är placerad i soffan på andra sidan forskningspersonen, sett från 

Nannas position. Forskningspersonen, som har kroppen riktad mot Nanna, vänder sig då mot 

burken och tar upp några lappar (rad 04). Forskningspersonen frågar om det är lapparna i burken 
som Nanna tänker på (rad 05), vilket bekräftas av Nanna (rad 06). Forskningspersonen tar då 

upp fler lappar (rad 07). Nanna uppger att det gick dåligt att sjunga då hon inte ”kom på det” 
(rad 08). Forskningspersonen påtalar då att Nanna ”kom på flera stycken” (rad 09) samt att de 

är mycket lättare för Nanna än vad de är för forskningspersonen (rad 10). Forskningspersonen 

läser därefter upp fyra utdrag ur låttexter (rad 13, 15 och 17) och Nanna fyller på med texten 
som följer därefter (rad 14, 16 och 18). Nanna positionerar sig därmed initialt som en person 

som inte har den kunskap som krävs för att avsluta låttexterna i burken, men då 
forskningspersonen ger henne en möjlighet att prova sin förmåga visar det sig att hon har 

kunskap om hur låttexterna går och därmed har förmågan att fylla i det som saknas i de upplästa 

stroferna. Forskningspersonen positionerar Nanna som en person som har kunskap om de 
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aktuella låttexterna och Nanna visar på kunskap om desamma genom deltagandet i aktiviteten. 

Nanna tar i början av det studerade utdraget epistemisk ställning av att inte ha en viss kunskap, 

men visar sedan på att hon har den kunskap som hon initialt yttrar att hon inte har. 
Forskningspersonen tillskriver också Nanna epistemisk ställning av att känna till låttexterna 

genom att påtala att Nanna tidigare kommit på flera stycken och att Nannas kunskap om 

låttexterna är större än forskningspersonens (rad 09 och 10).  

Nannas agerande kan förstås av forskningspersonen som att Nanna antingen i något avseende 

vill prata om sitt försök att sjunga, eller att hon uppskattar aktiviteten att komplettera låttexter 
och nu vill ägna sig åt denna aktivitet. Då forskningspersonen påbörjar aktiviteten genom att 

läsa upp ett antal utdrag ur låttexter (rad 11, 13, 15 och 17) bidrar Nanna utan att visa tecken på 

att hon inte uppskattar aktiviteten.  

5.3.6 Utdrag 3.6 – Lösa korsord 

Nedan följer ett exempel på hur en deltagare med demenssjukdom positioneras som kunnande 

på ett mer implicit sätt än vad som kunnat ses i exempelvis utdrag 2.1 och 2.2. Deltagare i 
samtalet är personer från boende 1, Iris och forskningspersonen, som tillsammans löser korsord. 

Iris och forskningspersonen sitter bredvid varandra i en soffa så att båda kan se korsordet. 

Forskningspersonen håller i korsordet och pennan och läser upp ledtrådarna för Iris.  

Utdrag 3.6. Ir: Iris, Fo: forskningsperson.  

01 Fo: hm: (2.1) gorillorna (0.9)  

02  sä ska dä stå här. ((VISAR MED PENNAN)) gorillorna. (0.6) 

03 Ir: ä de aporna,  

04 Fo: ja tror dä ä ap-orna? .hha 

05 Ir: .hh 

06 Fo: ja. 

I och med att Iris avger ett svar på den uppgift som forskningspersonen presenterar så intar hon 

epistemisk ställning av att ha den kunskap som krävs för att kunna delta i aktiviteten samt för 

att kunna bidra med svar på de uppgifter som presenteras. Forskningspersonen tillskriver också 
Iris epistemisk ställning av att vara kapabel att delta i korsordslösandet genom att erbjuda henne 

att delta i aktiviteten. Iris positioneras också som kunnande i och med att hennes förslag på svar 

på den presenterade uppgiften accepteras av forskningspersonen.  

Att lösa korsord tillsammans innebär en form av kunskapande då flera individer tillsammans 

bidrar till att lösa de problem som presenteras i uppgiften. Att forskningspersonen vänder sig 
till Iris för att erbjuda henne möjligheten att presentera sitt svar på uppgiften innebär att 

forskningspersonen positionerar Iris som en person som är förmögen att avge ett svar. Genom 
sitt deltagande i korsordslösningen erbjuds Iris en möjlighet att visa på sin kunskap. Det kan 

antas att forskningspersonen hade för avsikt att involvera Iris i aktiviteten och att 

forskningspersonen därför eftersökte svaret hos Iris. I och med att Iris lever med en 
demenssjukdom av måttlig grad har hon troligtvis inte förmågan att på egen hand genomföra 

en aktivitet likt korsordslösningen. Hon är dock kapabel att bidra till kunskapandet genom att 
lösa uppgifterna tillsammans med forskningspersonen. Syftet med att erbjuda Iris deltagande i 

aktiviteten kan vara att inkludera henne i en situation som erbjuder social samvaro samt som 

kan stärka hennes känsla av att vara kapabel och innehavare av kunskap.  
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6. Diskussion  

I detta kapitel diskuteras de fenomen som lyfts fram i kapitel 5. i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Diskussion förs också kring utvalda aspekter av den metod som har tillämpats. 

Praktiska och kliniska implikationer föreslås, vilka svarar mot frågeställningen kring hur 
samtalspartners till personer med demenssjukdom kan agera i samtalssituationer för att personer 

med demenssjukdom ska kunna ge uttryck för sin kunskap. Slutsatser presenteras och 
implikationer för framtida studier inom ämnet föreslås.  

6.1 Analysdiskussion  

I kapitel 5. presenteras samtalsutdrag indelade i tre övergripande kategorier i var sitt avsnitt; 
5.1, 5.2 samt 5.3. De fenomen som lyfts fram i dessa tre avsnitt diskuteras i detta avsnitt. I 

studien framkom två typer av resultat. Den ena typen handlar om vilka typer av kunskap som 

deltagarna ger uttryck för och som de därmed positioneras kring. Den andra typen utgörs av hur 
deltagarna positionerar sig själva eller positioneras av andra kring den uttryckta kunskapen. För 

båda typerna av resultat framkom också information gällande hur positionering kan påverka 

hur kunskap manifesteras hos personer med demenssjukdom.  

En stor del av den tidigare forskning som finns inom ämnet demenssjukdom lyfter fram 

oförmågor och förluster av kunskaper och färdigheter hos personer med demenssjukdom. I 
kontrast till detta fokuserar föreliggande studie på vad personer med demenssjukdom kan och 

hur deras kunskap uttrycks, samt vad som kan påverka hur deras kunskap uttrycks.  

6.1.1 Olika positioneringar av sig själv som kunnande  

I detta avsnitt diskuteras exempel på situationer som framkommit i kapitel 5. där en eller flera 
personer med demenssjukdom positionerar sig själva som kunnande. De exempel som 

diskuteras förekommer främst under avsnitt 5.1. Exempel på situationer där personer med 
demenssjukdom positionerar sig själva som kunnande förekommer dock under avsnitt 5.2 och 

5.3, varför fenomen under dessa avsnitt också diskuteras.  

Olika typer av positioneringar kan diskuteras utifrån olika fenomen i situationen där en person 
positioneras av en annan person. Positioneringar kan exempelvis diskuteras utifrån vilken 

samtalsdeltagare som initierar ett visst samtalsämne som sedan en eller flera samtalsdeltagare 
positioneras i förhållande till. I vissa av de studerade utdragen initieras samtalsämnet av en 

deltagare med demenssjukdom och i andra utdrag initieras samtalsämnet av forskningspersonen 

eller av en person ur personalstyrkan på något av de studerade boendena. De flesta samtalen i 
de studerade utdragen inleds av en deltagare som inte har en demenssjukdom och majoriteten 

av samtalsämnena i utdragen initieras därmed också av dessa personer. I några av utdragen är 
inleds samtalen dock av en deltagare med demenssjukdom. De utdrag som inleds av en 

deltagare med demenssjukdom är utdrag 1.1, 1.5, 2.3 och 3.5. I utdrag 1.1 inleds samtalet om 

den gamla kungen av Nanna. Nanna kan sedan ses positionera sig själv som kunnande i ämnet 
då hon instämmer med några olika yttranden om kungen. I samtalet är det dock Vera som intar 

störts epistemisk ställning av att ha kunskap om gamla svenska kungar. Samtalet i utdrag 3.5 
inleds av Nanna och leder till att den aktivitet som Nanna pratar om, att avsluta låttexter, 

återupptas av forskningspersonen. I de två övriga studerade samtal som initieras av en person 
med demenssjukdom, närmare bestämt i utdrag 1.5 och 2.3, är det personen med 

demenssjukdom som initierar samtalet som också intar epistemisk ställning av att ha mycket 

kunskap om det samtalade ämnet. Att vara den som initierar ett samtalsämne kan ha ett samband 
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med att ha en relativt god kunskap om ämnet, vilket kan underlätta för att kunna positionera sig 

själv som kunnig i ämnet. Detta kan ge implikationer för att följa upp de samtal där en person 

med demenssjukdom initierar samtalsämnet, då detta kan underlätta för personen med 
demenssjukdom att kunna ta en roll som kunnig inom ämnet. Att möjliggöra för en person med 

demenssjukdom att uppvisa sin kunskap och känna sig kunnig förefaller kunna stimulera till 
samtal och social samvaro, vilket som tidigare beskrivits är viktigt för att som person med 

demenssjukdom kunna bibehålla känslan av själv (Kitwood, 1997), känslan av värde och 

identitet (Cowdell, 2006) samt ha en god livskvalitet (Smith et al., 2005; Trigg et al., 2007).  

Som tidigare beskrivits är det väl etablerat att en talare äger företräde att själv berätta om 

personliga erfarenheter (Heritage & Raymond, 2005). Att samtalspartners till personer med 
demenssjukdom positionerar sig som att de saknar viss kunskap eller har mindre kunskap än 

personen med demenssjukdom om någonting har visats möjliggöra för personer med 

demenssjukdom att äga sina egna berättelser och samt skapade utrymme för samtalspartnern att 
fylla i, bekräfta eller avvisa information utan att detta upplevs som ansiktshotande (Williams et 

al., 2019). Att positionera personen med demenssjukdom som den som har epistemiskt 
företräde att redogöra för någonting samt att personen har mest kunskap inom ämnet, oavsett 

om så är fallet eller inte, kan därmed underlätta för personen med demenssjukdom att interagera 

och delta i social interaktion.  

I flera av de studerade samtalen positionerar personer med demenssjukdom sig själva som 

kunnande genom att hålla med någon eller instämma i någons yttranden. Att hålla med om 
någonting som redan har yttrats kan ge personer med demenssjukdom möjlighet att visa på sin 

kunskap om olika samtalsämnen utan att de själva behöver formulera åsikter och antaganden 

eller presentera fakta. Att instämma med någonting som har presenterats kan därmed vara ett 
sätt för personer med demenssjukdom att kunna delta i samtal och påvisa sin kunskap som 

ställer lägre krav på personens förmåga att delta i samtalet än om personen själv skulle behöva 
yttra varje presenteras påstående. Att ges möjlighet att instämma med eller avvisa andras 

yttranden kan därmed vara ett sätt för personer med demenssjukdom att delta i samtal som är 

mindre kravfyllt än om personerna hade behövt presentera sina tankar utan att ges möjlighet att 
reagera på redan presenterade yttranden. Detta skulle kunna vara en strategi för att kunna 

inkludera personer med demenssjukdom och kommunikativa svårigheter i samtal, vilket är 
viktigt i och med att interaktion och social samvaro är en förutsättning för att kunna ha en 

fungerande tillvaro och en god livskvalitet (Kindell et al., 2017; Trigg et al., 2007).  

I de fall där personer med demenssjukdom positionerar sig som kunnande görs detta på olika 
sätt samt i olika grad. I de samtal som presenteras i utdrag 2.1 och 2.2 positioneras en deltagare 

med demenssjukdom, Nanna, som en person som har kunskap om batiktryck. I och med Nannas 
svar på denna positionering, positionerar hon också sig själv som en person som har kunskap 

om batiktryck. I de studerade samtalen bekräftar Nanna informationen om att hon tidigare har 

gjort mycket batiktryck och redogör för olika delar av proceduren vid batiktryck genom att 
berätta muntligt samt göra gester med händerna. Nannas positionering av sig själv som 

innehavare av viss kunskap är dock inte lika explicit som Veras positioneringar i samtalen under 
avsnitt 5.1. I samtalen som presenteras i utdrag 1.1, 1.3 samt 1.5 uppger Vera att hon har 

kunskap om det som diskuteras, genom att yttra att hon har koll på hur gamla kungar ser ut, att 
hon vet hur det såg ut förr på den diskuterade platsen respektive att hon är bra på rim. I utdrag 

1.3 ger hon också en förklaring till varför hon har kunskap om ämnet, närmare bestämt att hon 

har bott på platsen och därför vet hur det ser ut där. I utdrag 1.5 positionerar Elsa, och också 
Signe, sig själva som personer som har kunskap om hur det var att fira jul förr och skillnader 

mellan julklappar förr och nu. Elsa positionerar sig som kunnande om detta genom att redogöra 
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för hur det ligger till, och Signe positionerar sig som kunnande genom att instämma i Elsas 

förklaring samt göra egna tillägg till samtalet. Både Elsa och Signe förefaller vara engagerade 

i samtalet då de är ivriga att få bidra till förklaringen, vilket bland annat kan ses i och med 

förekomsten av överlappande eller sammanlänkat tal.  

Samtalet i utdrag 2.1 där Nanna positioneras som kunnande om batiktryck inleds med att en 
person ur personalstyrkan, P3 positionerar Nanna som kunnande i ämnet. Nanna ger därefter 

en förklaring till hur batiktryck går till och positionerar sig därmed till viss del som en person 

som har den kunskap som krävs att redogöra för batiktrycksprocessen. Samtalet utgör därmed 
ett exempel på en situation där en deltagare med demenssjukdom positionerar sig själv som 

kunnande, efter att ha positionerats som kunnande av en annan person.  

I flera av samtalen i avsnitt 5.1 ges exempel på att Vera positionerar sig själv som kunnande i 

olika ämnen som diskuteras. I kontrast mot samtalet i utdrag 2.1 är det i dessa samtal Vera som 

tar initiativ till att först positionera sig själv som kunnande. I utdrag 1.2 och 1.3 positionerar sig 
Vera som kunnande om det som samtalas. I och med att Vera gör detta öppnar hon upp för 

möjligheten att samtala kring ämnena genom att dela med sig av sin kunskap samt erbjuda 
samtalspartnersen möjligheten att ställa frågor till henne. Hade Vera inte haft kunskap om 

ämnena hade det försvårat för hennes och hennes samtalspartners möjligheter att samtala kring 

dem. En möjlighet hade också kunnat vara att Vera haft kunskap om ämnena men inte 
positionerat sig som kunnande om dem, vilket hade kunnat innebära att hennes samtalspartners 

inte vetat om att Vera hade denna kunskap. Detta hade kunnat försvåra möjligheterna att 

samtala kring ämnena.  

6.1.2 Olika positioneringar av annan som kunnande  

I detta avsnitt diskuteras exempel på hur personer med demenssjukdom positioneras som 

kunnande av en eller flera av studiens övriga deltagare. De flesta av de diskuterade utdragen 
presenteras i avsnitt 5.2. Utdrag som analyseras i detta avsnitt förekommer dock även i avsnitt 

5.1 och 5.3. De positioneringar av deltagarna med demenssjukdom som kunnande som 

förekommer i det studerade materialet förefaller göras på olika sätt samt med olika 

utgångslägen.  

I ett antal av de studerade utdragen ses exempel på hur samtal inleds genom att deltagare med 
demenssjukdom positioneras som kunnande av en eller flera samtalspartners. Exempel på detta 

kan ses i utdrag 2.1 och 2.2. Samtalet i utdrag 2.1 inleds med att en deltagare utan 

demenssjukdom påtalar att en deltagare med demenssjukdom, Nanna, har hållit på med 
batiktryck, varpå ett samtal om batiktryck följer där Nanna positioneras som kunnig om 

batiktryck. I utdrag 2.2 inleds ett samtal om batiktryck genom att en deltagare utan 
demenssjukdom ställer en fråga till Nanna om processen vid batiktryck där Nanna åter igen 

positioneras som kunnig om batiktryck. Att initiera samtal om batiktryck med Nanna och 

positionera henne som kunnig i ämnet leder i dessa fall till samtal där Nanna erbjuds att delta 
och visa på sin kunskap i ämnet. Detta visar på att initiering av samtal kring ett ämne som 

samtalspartnern utan demenssjukdom har kunskap om att samtalspartnern med demenssjukdom 
har kunskap om kan underlätta för social interaktion med personen med demenssjukdom samt 

möjliggöra för personen med demenssjukdom att inte epistemisk ställning av att ha en viss 
kunskap samt att ge uttryck för denna kunskap i interaktion med andra. Även detta kan relateras 

till det faktum att sociala relationer och social interaktion är grundläggande för en god 

livskvalitet hos personer med demenssjukdom, för liksom personer utan demenssjukdom 
(Smith et al., 2005; Trigg et al., 2007). Då positionering av personer med demenssjukdom som 

innehavare av kunskap kan underlätta för social interaktion med dessa personer kan sådan 
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positionering ses som en strategi som underlättar för social interaktion med personer med 

demenssjukdom.  

Det kan ses att deltagarna med demenssjukdom positioneras som att de besitter olika grader av 
kunskap. I exemplen i utdrag 2.1 och 2.2 kan det argumenteras för att Nanna positioneras som 

en expert på ämnet batiktryck av sina samtalspartners. Nannas samtalspartners i ovan nämnda 
exempel, P3 respektive forskningspersonen, positionerar Nanna som att hon besitter stor 

kunskap om batiktryck samt att de själva inte har denna kunskap i lika hög grad. De som 

samtalar med Nanna positionerar henne som expert på ämnet bland annat genom att ställa henne 
frågor kring hur batiktryck går till, vilket innebär att henne samtalspartners tror att hon besitter 

denna kunskap. Positioneringen av Nanna som expert på batik verkar inte påverkas av huruvida 
Nanna faktiskt förmår uppvisa kunskap kring ämnet eller inte. I de studerade exemplen ger 

Nanna inte vad som kan anses vara fullgoda förklaringar av processen vid batiktryck, trots att 

hon ger intryck av att ha mer kunskap om detta än vad hon ger uttryck för. Hennes 
samtalspartners positioneringar av henne som expert på ämnet förefaller dock inte påverkas av 

detta. Huruvida Nannas olika samtalspartners faktiskt tror att hon har expertkunskap om 
batiktryck går inte att avgöra utifrån studerade data. Det kan dock antas att positioneringen av 

Nanna som expert kan ha som syfte att möjliggöra samtal kring ämnet batik med Nanna, samt 

att underlätta för Nanna att bidra till de kunskapandeprocesser som samtalen utgör.  

I samtalen i utdrag 2.1 och 2.2 positioneras Nanna som kunnande om batiktryck utan att i de 

aktuella situationerna först ha visat prov på att hon faktiskt har kunskap om batiktryck. Nanna 
positioneras som kunnande kring batiktryck med grund i att hennes samtalspartners har kunskap 

om att hon tidigare har utövat hantverket under flera år och att hon därför rimligtvis borde 

besitta mycket kunskap kring ämnet. Nannas samtalspartners kan dock inte veta säkert hur 
mycket kunskap Nanna faktiskt har i ämnet, då de inte kände varandra under tiden Nanna 

utövade hantverket samt att möjligheten finns att hennes kunskap kring ämnet kan ha inskränkts 

i och med att hon lever med en demenssjukdom.  

Samtalet som presenteras i utdrag 3.4 kan sättas i kontrast mot de ovan beskrivna exempel där 

Nanna positioneras som kunnande kring batik utan att först ha gett uttryck för denna kunskap. 
I samtalet i ovan nämnda avsnitt positioneras Signe som kunnande om namnet på en 

huggormsunge först efter att hon gett uttryck för att hon har denna kunskap. Innan frågan om 
vad en huggormsunge kallas för ställs, meddelar personen som håller i aktiviteten, P6, att hon 

tror att frågan som kommer att ställas är svår för de andra deltagarna och att deltagarna därför 

kanske inte har den kunskap som krävs för att besvara frågan korrekt. Dock visar det sig att 
Signe har den kunskap som behövs för att kunna ge ett korrekt svar. Efter att Signe har yttrat 

sin kunskap positioneras hon som kunnande ring detta av samtalets övriga deltagare, genom att 
hon ges beröm för att ha gett det rätta svaret samt att några övriga deltagare positionerar sig 

som icke kunnande kring ämnet.  

Då social interaktion är viktigt för en god livskvalitet (Smith et al., 2005) samt känsla av värde, 
identitet (Cowdell, 2006) och själv (Kitwood, 1997) bör strategier som underlättar för och 

stimulerar till social interaktion med personer med demenssjukdom användas för att öka 
välbefinnandet hos dessa personer. Ett exempel på en sådan strategi kan utifrån analysen i 

föreliggande avsnitt exempelvis anses vara att positionera personer med demenssjukdom som 
kunnande kring ett ämne, då detta har visats ha positiva effekter på möjligheterna till social 

interaktion.  
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6.1.3 Positionering kring kunnande i relation till synen på demenssjukdom i en 

västerländsk kontext 

I de studerade samtalen ses flera exempel på hur personer med demenssjukdom positioneras 

som personer som har kunskap om någonting. Detta kan kontrasteras mot den syn på personer 
med demenssjukdom som beskrivits i avsnitt 2.1.4. Som beskrivits i ovan nämnda avsnitt är en 

vedertagen uppfattning i det västerländska samhället att personer med demenssjukdom förlorar 
sitt själv och blir till tomma skal samt att de därmed inte besitter någon kunskap (Guendouzi & 

Müller, 2006; Kirkman, 2006). Som ett resultat av detta synsätt positioneras personer med 

demenssjukdom ofta som personer som inte besitter kunskap i någon större utsträckning. I 
avsnitt 5.2 ges exempel på fyra olika situationer där personer med demenssjukdom positioneras 

som kunnande av sina samtalspartners.  

Positioneringen av personen med demenssjukdom som innehavare av kunskap förefaller bidra 

till att personens möjlighet att ge uttryck för sin kunskap underlättas. Det studerade samtalet i 

utdrag 2.1 inleds exempelvis med att en deltagare positionerar en deltagare med 
demenssjukdom som kunnande kring ett ämne. Denna positionering ligger till grund för stora 

delar av den studerade interaktionen, då samtalet går ut på att en deltagare med demenssjukdom, 
Nanna, uppmanas att redogöra för hur batiktryck går till och positioneras som kunnande 

gällande detta. Samtalet hade således inte förts om inte Nanna hade positionerats som kunnande 

av sin samtalspartner. Detsamma kan antas för samtalen i utdrag 2.2 och 2.3. Om inte personen 
med demenssjukdom i respektive samtal hade positionerats som kunnande om det som samtalas 

om av sin samtalspartner, hade möjligheterna till att föra dessa samtal troligtvis inte varit 

desamma.  

De analyser som gjorts i föreliggande studie kan anses utmana den syn på personer med 

demenssjukdom, beskriven i avsnitt 2.1.4, som personer som blir till tomma skal och förlorar 
sitt själv (Kirkman, 2006; Guendouzi & Müller, 2006) och därmed inte besitter kunskap. Det 

kan konstateras att deltagarna med demenssjukdom i studien ger uttryck för flera olika typer 
samt grader av kunskap. Det kan också antas att personerna med demenssjukdoms möjlighet 

att ge uttryck för sin kunskap påverkas av deras samtalspartners agerande interaktionen, bland 

annat gällande hur de ser på och positionerar personen med demenssjukdom. För att underlätta 
för personer med demenssjukdom att delta i social interaktion, vilket har konstaterats vara 

viktigt för livskvalitet (Smith et al., 2005) och känsla av sammanhang (Lawrence et al., 2012), 
kan det därmed föreslås att samtalspartners bör göra försök att positionera personer med 

demenssjukdom som innehavare av kunskap för att främja förmågan till social interaktion för 

dessa personer.  

6.1.4 Manifestering av olika former och grader av kunskap  

I de studerade samtalsexemplen ses exempel på hur olika typer av kunskap manifesteras hos 

deltagarna med demenssjukdom. Den kunskap som uppvisas är till störst del deklarativ, då den 

manifesteras i samtal genom att personen med demenssjukdom samtalar om eller förklarar olika 
saker för sina samtalspartners (Kirsh, 2009). Manifestering av deklarativ kunskap hos en eller 

flera deltagare med demenssjukdom kan ses i samtliga av de studerade samtalen. Att främst 
deklarativ kunskap uppvisas ligger i studiens natur då de situationer som har studerats i störst 

utsträckning har stimulerat till uppvisande av deklarativ kunskap.  
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Det förekommer också att deltagare med demenssjukdom ger uttryck för procedurell kunskap 

(Hong et al., 2018). Exempel på detta kan ses i samtalet i utdrag 2.2 där en deltagare med 

demenssjukdom, Nanna, berättar om processen vid batiktryck. Nanna uttrycker deklarativ 
kunskap om proceduren genom att ge förklaringar till hur batiktryck går till. Samtidigt som hon 

uppvisar deklarativ kunskap kring processen gör hon också handgester som stöd för hennes 
muntliga förklaring vilka skulle kunna ge uttryck för den procedurella kunskap hon besitter 

kring hantverket. Det kan antas att det på vård- och omsorgsboenden för personer med 

demenssjukdom är lättast att ge uttryck för deklarativ kunskap, i och med att möjligheterna till 
samtal troligtvis är större och erbjuds i större utsträckning än möjligheterna att genomföra 

aktiviteter och arbeta med kroppen.  

I de utdrag som studeras ses exempel på hur deltagare med demenssjukdom positioneras som 

att de besitter olika grader eller nivåer av kunskap. Det förekommer exempel på hur deltagare 

med demenssjukdom närmast positioneras som innehavare av expertkunskap, som då Nanna 
uppmuntras redogöra för batiktryck i utdrag 2.1 och 2.2. Det finns också exempel på hur 

deltagare med demenssjukdom ses som den som äger epistemiskt företräde och har epistemisk 
auktoritet i ett ämne, som när Iris berättar om en personlig upplevelse i utdrag 2.3. i materialet 

finns också exempel på att deltagare med demenssjukdom positioneras som kunniga i något 

ämne utan att ha visat prov på att äga kunskap i ämnet eller att samtalspartnern redan är 
förvissad om att personen har kunskap i ämnet, exempelvis i utdrag 1.1 då Vera påtalar att hon 

har kunskap om gamla kungar och hur de ser ut. det kan konstateras att deltagarna med 
demenssjukdom ger uttryck för och/eller positioneras kring att de har olika nivåer av kunskap 

i det studerade materialet.  

Aktiviteterna i avsnitt 5.3 där deltagarna förväntas fylla i rätt avslut på ordspråk, rim eller 
låttexter alternativt svara på frågor, har per definition en kontrollerande karaktär eftersom det 

för respektive uppgift finns ett rätt svar som eftersöks. Aktiviteter som naturligt har en 
kontrollerande karaktär behöver dock inte nödvändigtvis ha som syfte att kontrollera 

samtalsdeltagarnas kunskap. Dessa aktiviteter kan i stället syfta till att stimulera till samtal och 

social samvaro, vilket kan antas vara tanken i exemplen i föreliggande studie. Deltagarna i de 
aktiviteter som studerats på boende 2, att avsluta ordspråk samt svara på ”bokstavsfrågor”, har 

valts ut att delta i aktiviteten då personalen har uppfattningen att de uppskattar att delta i sådana 
aktiviteter. Detta antagande baseras på att personerna tidigare har deltagit i liknande aktiviteter 

och att de själva har uppgett att de har uppskattat deltagandet i aktiviteterna. Om deltagarna inte 

hade uppskattat aktiviteten hade de troligtvis upplevt den vara med kontrollerande än vad det 
kan antas att de nu tycker. I och med att aktiviteterna innehåller svar som är rätt och fel innebär 

aktiviteten i sig en positionering av kunskap och kunskapande. De personer som deltar i 
aktiviteterna positioneras som personer som har den kunskap som krävs för att kunna delta. 

Personerna med demenssjukdom som deltar i aktiviteterna positioneras därmed av övriga 

deltagare som personer som har den kunskap som krävs för att bidra till kunskapandet.  

Att inleda samtal kring ämnen som kan medföra att svårigheter uppstår i interaktionen med 

personer med demenssjukdom kan potentiellt relateras till en form av ansiktshotande (Williams 
et al., 2019). Att erbjuda personer med demenssjukdom att delta i aktiviteter som går ut på att 

komma fram till korrekta svar kan potentiellt utgöra en form av ansiktshotande, då det kan antas 
att personerna med demenssjukdom inte kommer att kunna leverera ett korrekt svar på varje 

uppgift. Situationer som riskerar att utgöra någon form av ansiktshotande behöver dock inte 

nödvändigtvis vara olämpliga. Att delta i en aktivitet likt aktiviteterna i avsnitt 5.3 var inget 
tvång för någon av personerna med demenssjukdom och de föreföll uppskatta den aktivering 

och sociala samvaro som aktiviteten erbjöd. I flera av de studerade aktiviteterna deltog flera 
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personer med demenssjukdom, vilket innebar att det inte var en enskild deltagares uppgift att 

lösa uppgifterna. En deltagare som inte hade kunskap om vilket svar som var det rätta kunde 

sitta tyst och ombads inte avge ett svar eller gissa. I flera fall hjälptes samtliga deltagare åt att 
resonera sig fram till rätt svar. Dessutom ställdes inte krav på att varje deltagare behövde avge 

ett korrekt svar.  

I vissa fall gjorde personen som ledde aktiviteten en proaktiv ansiktsräddning (Brown & 

Levinson, 1987) av övriga deltagare genom att påstå att uppgiften som var svår redan innan den 

hade presenterats för de övriga deltagarna och därmed förbereda deltagarna på att de inte 
behöver kunna det rätta svaret, se exempelvis utdrag 3.4. Detta kan jämföras med om en reaktiv 

ansiktsräddning i stället hade gjorts, det vill säga om personen som ledde aktiviteten hade 
konstaterat att en uppgift var svårt efter att den presenterats för de övriga samtalsdeltagarna. En 

reaktiv ansiktsräddning hade då kunnat vara mer ansiktshotande (Brown & Levinson, 1987), i 

och med att den görs först efter att deltagarna med demenssjukdom visat på att de inte har den 

kunskap som eftersöks.  

I samtalssekvensen som presenteras i utdrag 2.1 där Nanna och P3 samtalar om batiktryck kan 
det ses att P3 inte ställer särskilt många följdfrågor till Nanna kring processen vid batiktryck. 

Detta kan bero på att Nanna inte förväntas kunna leverera ingående kunskap om ämnet och att 

personalen därmed nöjer sig med att ge indicier kring det kunnande som hon har eller har haft. 
Det kan antas att denna strategi hos personalen kan ha både fördelar och nackdelar för samtalet. 

Att inte ställa följdfrågor innebär att sannolikheten att svårigheter uppstår i kommunikationen 
med Nanna minskar medför men också att samtalet inte går på djupet utan förs på en mer ytlig 

nivå. 

Genom att positionera sig själv som kunnande kring ett ämne skapas möjligheter för personer 
med demenssjukdom att ge uttryck för sin kunskap. I de samtalsexempel som studeras under 

avsnitt 5.1 ses exempel på hur en deltagare med demenssjukdom på olika sätt positionerar sig 
själv som kunnande kring olika ämnen, samt hur detta påverkar personens kunskapsyttringar 

som manifesteras i samtalen.   

6.1.5 Aktiviteter och samtalsämnen  

Vissa av de samtal som har studerats sker inom ramen för en särskild aktivitet som en eller flera 
deltagare med demenssjukdom deltar i. I följande avsnitt diskuteras olika fenomen som rör 

egenskaper hos dessa aktiviteter, exempelvis aktiviteternas upplägg och förutsättningar. De 

samtal som studeras i detta avsnitt presenteras främst i avsnitt 5.3, men samtal som presenteras 

i avsnitt 5.1 och 5.2 diskuteras också i detta avsnitt.  

I det studerade materialet förekommer samtalssekvenser där ämnen som är både välkända och 
nya för samtalsdeltagarna diskuteras. I ett antal samtalssekvenser diskuteras ämnen som 

personalen på respektive boende vet att en eller flera personer med demenssjukdom har kunskap 

om. Exempel på detta är då P3 respektive forskningspersonen i utdrag 2.1 respektive 2.2 inleder 
samtal kring batiktryck med Nanna, då de vet att Nanna har mycket kunskap om ämnet. Att 

diskutera samtalsämnen som är välkända för personen med demenssjukdom samt som personen 
med demenssjukdom har mycket kunskap om innebär att personen med demenssjukdom ges en 

god möjlighet att bidra till samtalet. Då deltagande i social samvaro och upprätthållande av 

relationer är viktiga faktorer för att personer med demenssjukdom ska ha en god livskvalitet 
(Smith et al., 2005) samt känslan av identitet (Cowdell, 2006) och själv (Kitwood, 1997), kan 

det antas vara givande för personen med demenssjukdom att ges möjlighet att bidra till ett 
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samtal. Det kan dock antas att det också är givande att samtala om sådant som är nytt eller som 

personen inte har mycket kunskap kring. Troligtvis kan det vara meningsfullt för en person att 

kunna prata om både välkända och nya ämnen, vilket motiverar att samtal inleds om nya ämnen, 
trots att detta kan innebära att svårigheter uppstår under samtalet (Samuelsson et al., 2016). Vid 

samtalen om batiktryck i utdrag 2.1 och 2.2 kan det antas att Nanna vill delta i och bidra till 
samtalet som hon bjuds in till, i och med att hon följer upp frågorna och i flera turer konstruerar 

svar på sina samtalspartners frågor om batiktryck.  

Aktiviteten i utdrag 1.5 där forskningspersonen läser upp rim som samtalets övriga deltagare 
får avsluta verkar också uppskattas av minst en deltagare med demenssjukdom, då en person 

skrattar och förefaller finna aktiviteten underhållande i något avseende. Aktiviteter l ikt de 
aktiviteter som studeras i avsnitt 5.3, kan antas utgöra meningsfulla och trevliga situationer för 

samtliga deltagare, i och med att det förefaller uppstå nya samtal i samband med dessa 

aktiviteter. Deltagarna med demenssjukdom har också själva valt att delta i aktiviteterna. I en 
av de studerade aktiviteterna, aktiviteten i avsnitt 3.4, är det dessutom en deltagare med 

demenssjukdom som tar initiativ till att påbörja aktiviteten. Att deltagarna med demenssjukdom 
förefaller tycka om att delta i aktiviteter för social samvaro är i linje med att det har konstaterats 

att social samvaro är viktigt för välbefinnandet och känslan av sammanhang hos dessa personer 

(Smith et al., 2005; Lawrence et al., 2012).  

De aktiviteter för kunskapande som har studerats i föreliggande studie är relativt begränsade i 

tid och går inte på djupet. Det kan antas att kunskapande kan gå till på liknande sätt på andra 
vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Aktiviteter som exempelvis 

batiktryck genomförs troligtvis i lägre utsträckning än aktiviteter som exempelvis att avsluta 

ordspråk, då batiktryck tar lång tid och är betydligt mer omständligt att genomföra på boenden 
än att avsluta ordspråk. Muntliga aktiviteter som kräver lite eller ingen förberedelse, som kan 

avslutas när som helst och som kan stimulera till samtal förefaller vara smidiga att genomföra 
på vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom. Personerna med 

demenssjukdoms kunskapsyttringar kan dock bero på vilka typer av aktiviteter som de erbjuds 

att delta i, varför vissa typer av kunskap kanske aldrig eller sällan kommer till yttrande hos 

dessa personer om de inte erbjuds deltagande i olika typer av aktiviteter.  

Det förekommer att samtalspartners till personer med demenssjukdom undviker att utsätta 
samtalspartners med demenssjukdom för situationer som kan uppfattas som ansiktshotande, 

exempelvis situationer där deras minnes- och kommunikationssvårigheter riskerar att komma i 

förgrunden (Williams et al., 2019; Black, 2015). Givetvis är det fördelaktigt om samtalspartners 
till personer med demenssjukdom är lyhörda för eventuellt svårigheter som kan uppstå i 

samtalssituationer där personer med demenssjukdom deltar, samt att samtalspartners är beredda 
på att anpassa sig själva och samtalets förutsättningar efter de svårigheter som uppkommer, för 

att underlätta för kommunikationen. Att undvika att samtala om ämnen som potentiellt sett kan 

vara svåra att samtala om för personer med demenssjukdom kan dock vara svårt samt leda till 
att många möjligheter till stimulerande samtal missas. Det kan också innebära att personer med 

demenssjukdom inte ges möjlighet att samtala om sådant som emellertid kan svara svårt att 
samtala kring, men som kan vara viktigt eller givande för personen att tala om. Exempel på 

samtal som inte hade varit möjliga att ha om potentiellt svåra samtalsämnen hade undvikits kan 
ses i utdrag 2.1 och 2.2, där P3 respektive forskningspersonen samtalar med Nanna om 

batiktryck. Det kan antas att P3 respektive forskningspersonen är medvetna om att 

samtalsämnet kan medföra svårigheter i kommunikationen med Nanna och Nanna påvisar 
också att hon är medveten om svårigheterna genom att bland annat skratta (Wilson et al., 2007; 

Lindholm, 2008) i utdrag 2.2. Det finns dock inga tecken på att varken Nanna, P3 eller 
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forskningspersonen inte uppskattar att samtala kring ämnet och att undvika detta samtalsämne 

kan därför inte motiveras. Gällande att muntligt redogöra för processen vid batiktryck finns inte 

heller en beskrivning som är den enda korrekta, vilket är fallet vid de aktiviteter som studeras i 
avsnitt 5.3, utan Nanna kan välja att beskriva processen relativt fritt. Detta kan potentiellt sett 

både underlätta och försvåra beskrivandet för Nanna, men innebär troligtvis att situationen blir 
mindre ansiktshotande för henne än om hon hade behövt ge en exakt och utförlig förklaring av 

aktiviteten enligt en förutbestämd mall.  

6.1.6 Personliga faktorer och förutsättningar  

I de studerade utdragen kan ses att både deltagare med och utan demenssjukdoms personlighet 
bidrar till ramverket för kunnande för den sociala situationen. Under exempelvis utdrag 1.2 

presenteras ett samtal där en deltagare med demenssjukdom, Vera, gör en reparation av en 

samtalspartners uttal. Korrigeringen förefaller inte uppfattas som ansiktshotande av 
samtalspartnern. Veras bidrag till interaktionen, i form av en uttalskorrigering, innebär således 

ett positivt bidrag till kunskapandet då det tillför ny kunskap till samtalet samtidigt som det inte 
förefaller uppfattas vara ansiktshotande. Detta pekar på att personer med demenssjukdom kan 

göra icke-ansiktshotande reparationer då de har mer kunskap om någonting än vad deras 

samtalspartners har, samt att sättet att uttrycka sig hos personer med demenssjukdom kan bidra 
till en positiv kunskapandesituation. Det förefaller också vara en personlig egenskap hos Vera 

att hon ofta på eget initiativ positionerar sig själv som kunnande, vilket exempelvis kan ses i 

flera av de studerade samtalen i avsnitt 5.1.  

Personen med demenssjukdoms förmåga att bidra till kunskapandeaktiviteter förefaller bero på 

flera olika förutsättningar hos individen såsom faktiskt innehav av kunskap, personliga 
egenskaper samt diagnos och sjukdomsbild. Exempelvis deltog inte de tre av studiens deltagare 

med demenssjukdom som skattats som grav i något av de studerade samtalen. Anledningen till 
att deltagarna med grav demenssjukdom inte studerats var att dessa personer inte hade möjlighet 

att delta verbalt i samtal med studiens övriga deltagare, som ett resultat av deras grad av 

demenssjukdom. Således medförde deras sjukdomsbild att deras förmåga att delta i 
kunskapandeaktiviteter begränsades. Gällande personliga egenskaper så kan exempelvis Veras 

personlighet bidra till att hon gör fler kommunikativa initiativ. Vera positionerar sig själv som 
innehavare av kunskap och intar vid flera tillfällen epistemisk auktoritet kring ett samtalsämne, 

vilket ger henne möjlighet att tillföra information och åsikter till det pågående samtalet till 

samtalet. I exempelvis utdrag 1.2 och 1.3 kan Veras syn på sig själv och tilltro till sin egen 
kunskap bidra till att hon kan vara en nyckelperson i samtalen. I de studerade utdragen kan det 

också ses att i de fall som en person har mycket kunskap om ett ämne underlättar det för 
personen att bidra till samtalet. Exempelvis i utdrag 2.3 är Iris den som har epistemisk auktoritet 

och mest kunskap om det samtalade ämnet, vilket medför att samtalets övriga deltagare ställer 

frågor till henne eller kommenterar den information som hon presenterat. Hon är en 

nyckelperson i samtalet och positioneras som kunnig av samtalets övriga deltagare.  

De olika förutsättningar för att kunna delta i samtal samt sammansättningen av dessa 
förutsättningar är unika för varje enskild individ. Det kan därför antas att det är viktigt att som 

samtalspartner till en person med demenssjukdom ta hänsyn till att dessa faktorer påverkar 

individens möjlighet att ge uttryck för sin kunskap för att kunna förutspå och underlätta vid 
svårigheter samt lyfta kommunikativa styrkor och bevarade färdigheter hos personer med 

demenssjukdom.  
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6.1.7 Kunskapande  

I studien kan ses att kunskapande är någonting dynamiskt som förhandlas fram av deltagare i 
en social kontext. Även om personen med demenssjukdom har en viss kunskap kommer den 

till sitt yttrande först genom kunskapande och kunskapande är därmed en förutsättning för att 
personens kunskap ska manifesteras. Detta gäller för alla individer och inte enbart för personer 

med demenssjukdom. För den betydelse av kunskapande som har använts i föreliggande studie 

krävs således social interaktion för att kunskap ska kunna manifesteras hos personer med 
demenssjukdom. Samtalspartners till personer med demenssjukdom kan agera på olika sätt för 

att öka personerna med demenssjukdoms möjligheter att ge uttryck för den kunskap de besitter. 
Samtalspartners kan exempelvis positionera personen med demenssjukdom som personer som 

har kunskap kring någonting, då detta förefaller underlätta för personerna med demenssjukdom 

att ge uttryck för sin kunskap samt att det kan stimulera till samtal. Att positionera en person 
med demenssjukdom som kunnande förutsätter att samtalspartnern ser på personen med 

demenssjukdom som en person som har kunskap. Detta synsätt på personer med 
demenssjukdom går emot det synsätt som beskrivits i avsnitt 2.1.4, men kan ändå motiveras 

utifrån det resultat som framkommit i föreliggande studie.  

6.2 Metoddiskussion  

Nedan diskuteras aspekter av den metod som har använts i studien gällande bland annat den 

data som analyserats samt den teoretiska grund och metod som har använts vid analys av dessa 

data.  

6.2.1 Data  

Insamlade data utgjordes av både audio- och videomaterial, vilket underlättade för analys av 

både verbala och multimodala bidrag till de studerade interaktionerna. Att studera både verbala 

och ickeverbala bidrag har inneburit att fler fenomen i interaktionerna har kunnat studeras och 
diskuteras än om endast verbala bidrag hade beaktats. I och med att demenssjukdom medför 

olika typer av kommunikativa svårigheter har det ansetts fördelaktigt att möjliggöra för analys 
av både verbala och multimodala bidrag. Den datamängd som samlades in ansågs också fullt 

tillräcklig för att kunna tillgodose behovet av analysmaterial inom ramen för studien.  

Data som har studerats i föreliggande studie bestod av inspelningar av kommunikation under 
olika typer av sociala samtalsaktiviteter. Bland den data som studerades i analysen förekom 

exempel där den kunskap som en deltagare uppvisade inte var av deklarativ art. Ett exempel på 
sådan kunskap är samtalen i utdrag 2.1 och 2.2, då en person med demenssjukdom redogör för 

hur utövandet av ett hantverk går till. Kunskapen kring en sådan process kan antas vara både 

procedurell och deklarativ och studiens deltagare skulle potentiellt sett kunna ha lättare att 
redogöra för proceduren genom att visa snarare än att berätta muntligt. Detta kan utgöra en 

begränsning i vad insamlade data kan visa.  

Olika fenomen kan också vara olika lätta att samtala kring beroende på vilken input som 

stimulerar till samtal kring det aktuella fenomenet. Det kan antas vara lättare att samtala om 

någonting konkret än om någonting abstrakt, särskilt hos en person som lever med ett 
sjukdomstillstånd som medför kognitiva och kommunikativa nedsättningar, som exempelvis 

demenssjukdom. Exempelvis kan det troligtvis vara lättare att prata om en person om personen 
är närvarande än om personen förekommer på en bild eftersom personens uttryck blir 

multimodalt. Samtalet om den gamla kungen i utdrag 1.1 hade således kunnat underlättas av att 
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intrycket som stimulerat till samtalet hade varit multimodalt, vilket ett fotografi inte är då det 

endast utgör ett visuellt stimuli av det som det representerar, det vill säga det som bilden 

föreställer.  

6.2.2 Teoretisk grund och metod för analys  

Som beskrivits i avsnitt 2.3 valdes multimodal interaktionsanalys och positioneringsteori samt 

Epistemics som teoretisk grund vid analys av data. Multimodal interaktionsanalys har i studien 

ansetts erbjuda ett fullgott tillvägagångssätt för att beskriva och presentera data på ett 
meningsfullt sätt som har underlättat för vidare analys då metoden behandlar både verbala och 

icke-verbala eller multimodala fenomen, och inte endast verbala fenomen. Multimodala 
fenomen har i vissa studerade utdrag spelat en viktig roll i interaktionen samt varit föremål för 

vidare analys. För att beskriva deltagarnas agerande kring olika kunskapsmanifesteringar har 

positioneringsteori använts. För att kunna redogöra för hur personer med demenssjukdom och 
deras samtalspartners har förhållit sig till varandra har positioneringsteori använts. 

Positioneringsteori har också använts för att kunna förklara vad dessa ageranden hos deltagarna 
har lett till sett ur ett interaktionsperspektiv. Valet av multimodal interaktionsanalys och 

positioneringsteori för analys av data kan därmed anses vara motiverat.  

6.2.3 Studiens begränsningar  

Gällande graden av överförbarhet i kvalitativa studier över lag i jämförelse med överförbarheten 
i kvantitativa studier så argumenteras det för att graden av överförbarhet inte är avhängig 

huruvida studien har en kvalitativ eller kvantitativ metod. Graden av överförbarhet kan vara 

lika hög i både kvalitativa och kvantitativa studier (Morse, 1999; Malterud, 2014). Således kan 
det inte antas att studiens grad av överförbarhet har minskat som en följd av att kvalitativ metod 

har använts och kvalitativ metod har valts bort. Resultatens överförbarhet i den aktuella studien 
kan däremot påverkas av studiens begränsade omfattning i form av begränsat deltagarantal samt 

ett begränsat antal datainsamlingstillfällen under en relativt kort tid. 

Studiens deltagarantal är begränsat, vilket har en påverkan på materialets överförbarhet. 
Samtliga av de deltagare vars samtalsbidrag analyserats i studien, med undantag för en person 

ur personalstyrkan på ett av boendena, var kvinnor. Detta kan potentiellt utgöra en begränsning 
i överförbarheten i studiens resultat, då även män har demenssjukdom samt kan utgöra 

samtalspartners till personer med demenssjukdom.  

Perioden för datainsamling är relativt begränsad då forskningspersonen samlade in data under 
sex dagar på boende 1 samt under två dagar på boende 2. Den korta datainsamlingsperioden 

kan ha påverkat studiens data i form av att data kunde ha sett annorlunda ut om 
forskningspersonen och deltagarna hade lärt känna varandra mer samt att fler olika 

samtalssituationer och samtalsämnen hade kunnat studeras.  

Vilken påverkan som forskningspersonens närvaro samt deltagande i flera av de studerade 
samtalen har haft på studiens övriga deltagare går inte att fastslå. Forskningspersonen utgjorde 

en ny och sedan tidigare okänd samtalspartner för samtliga övriga samtalsdeltagare, vilket 
potentiellt sett kan ha haft en inverkan på de studerade samtalen. Om en sådan påverkan har 

spelat någon avgörande roll för de fenomen som har studerats och analyserats går dock inte att 
kontrollera. Av forskningspersonen bedömdes dock att eventuell påverkan på de studerade 

samtalen inte har varit av sådan art att de slutsatser som har dragits utifrån det studerade 

materialet blir felaktiga.  
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På det ena studerade boendet skedde samtlig studerade samtal inom ramen för någon form av 

styrd aktivitet. På det andraboendet skedde samtalen både inom ramen för styrda aktiviteter 

samt mer ”fritt”, utan att en anordnad aktivitet låg till grund för samtalen. Samtalen kunde 
exempelvis ha kunnat utspela sig i olika miljöer samt med fler olika samtalspartners som kände 

deltagarna med demenssjukdom olika väl. Om förutsättningarna för de studerade samtalen hade 
haft en stödde spridning och variation hade materialet potentiellt kunna skilja sig från det 

material som samlats in i den aktuella studien. Om det hade varit möjligt att samla in data under 

en längre tidsperiod hade detta också potentiellt kunnat ha en påverkan på vilka fenomen som 

uppstod i samtalen.  

Studiens begränsade omfattning innebar att endast ett litet antal utvalda sekvenser ur det 
insamlade datamaterialet kunde studeras närmare. Om studiens omfattning varit större hade 

flera sekvenser och fenomen kunnat studeras, vilket potentiellt hade kunnat ge ett annat resultat 

än vad so framkommit i den aktuella studien. Att studera andra företeelser och fenomen än vad 
som har studerats i denna studie genom att studera samma samtalsutdrag som i denna studie, 

eller genom att studera andra delar av det insamlade datamaterialet, hade också kunnat ge andra 

resultat än var som har lyfts fram i denna studie.  

6.3 Slutsatser 

Kunskap hos personer med demenssjukdom kan manifesteras genom att personerna i 
interaktion med andra på olika sätt ger uttryck för sin kunskap, vilket i föreliggande studie har 

beskrivits som kunskapande. Kunskapande har beskrivits som en dynamisk process där 

kunskap förhandlas fram genom samtal människor emellan. Den kunskap som personer med 
demenssjukdom besitter kan manifesteras vid samspel med andra individer, vilket gäller för 

samtliga människor oavsett sjukdomsbild eller andra personliga faktorer. Hur kunskap 
manifesteras hos personerna med demenssjukdoms förefaller också kunna bero på hur den 

aktivitet som ligger till grund för det aktuella samtalet är utformad.  

I denna uppsats har det vid upprepade tillfällen lyfts fram att social samvaro och möjligheten 
att upprätthålla relationer är vitalt för en god livskvalitet (Smith et al., 2005; Trigg et al., 2007), 

känsla av själv (Kitwood, 1997) samt känsla av värde och identitet (Cowdell, 2006) hos 
personer med demenssjukdom. Vikten av att kunna delta i sociala situationer och interagera 

med andra människor i sin omgivning har belysts. Att undersöka möjliga sätt för personer med 

demenssjukdom och deras samtalspartners att involvera personer med demenssjukdom i social 

interaktion och underlätta för dessa personers deltagande i samtal har motiverats av detta.  

Utifrån de analyser som har gjorts av insamlade data kan det konstateras att ett antal olika 
ageranden hos personer med demenssjukdom och deras samtalspartners har konstaterats 

underlätta deltagandet i social interaktion för personerna med demenssjukdom. Att möjliggöra 

för personer med demenssjukdom att visa på sin kunskap om någonting samt följa upp 
samtalsämnen som initieras av personer med demenssjukdom förefaller stimulera till samtal 

och social samvaro, vilket kan motivera till att som samtalspartner följa upp och utvidga samtal 
som personer med demenssjukdom initierar. Att positionera personer med demenssjukdom som 

kunniga och som innehavare av epistemiskt företräde att redogöra för någonting kan också 
underlätta för interaktionen. Även att personer med demenssjukdom själva positionerar sig som 

innehavare av kunskap kan underlätta för personen att delta i samtal.  

Att ges möjlighet att delta i samtal genom att instämma med eller avvisa yttranden som görs av 
andra kan vara ett sätt för personer med demenssjukdom att delta i samtal på ett mindre kravfyllt 

sätt än om personerna själva behöver formulera längre yttranden än instämmanden eller 
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avvisanden, vilket kan göra social interaktion mer tillgänglig. Personens möjlighet att delta i 

samtal kan också underlättas genom att välkända samtalsämnen diskuteras. Troligtvis är det 

dock också meningsfullt för personer med demenssjukdom att även diskutera nya 
samtalsämnen, varför samtalspartners bör ha i åtanke att även nya samtalsämnen bör 

introduceras.  

Samtalen i det studerade materialet uppstod i många fall under sociala aktiviteter som i olika 

grad var styrda och arrangerade och ofta ledda av en person utan demenssjukdom. Många av 

de studerade aktiviteterna krävde ingen eller liten förberedelse och kunde upptas eller avslutas 
snabbt och enkelt, vilket medförde att de var lätta att genomföra. Att aktiviteter som syftar till 

social samvaro och samtal genomförs på boenden för personer med demenssjukdom kan 
motiveras av att det uppskattades av studiens deltagare samt att det stimulerade till social 

samvaro och utvidgade samtal om ämnen som annars kanske inte hade förts på tal.  

Att undvika samtalsämnen som kan leda till att personer med demenssjukdoms kommunikativa 
svårigheter uppdagas kan leda till att ansiktshotande situationer uppstår i lägre grad, men också 

till att många tillfällen till social samvaro och stimulerande samtal försvåras eller missas. 
Givetvis är det fördelaktigt att förutspå och underlätta vid svårigheter som kan uppstå i 

interaktionen, men det är också viktigt att i största möjliga mån erbjuda personer med 

demenssjukdom möjlighet att delta i stimulerande samtal och social samvaro.  

Det är viktigt att inte förminska de svårigheter som en individ kan uppleva som är kopplade till 

en demenssjukdom hos individen själv eller en person som individen interagerar med. Givetvis 
medför en demenssjukdom förändrade förutsättningar till bland annat social interaktion för 

både personen som lever med demenssjukdomen och dennes samtalspartners. Det är dock 

viktigt att också se till personen med demenssjukdoms styrkor och bevarade förmågor, samt att 
använda personens personliga egenskaper och kunskaper som resurser för att möjliggöra och 

underlätta för social interaktion med personen.  

Det kan konstateras att personer med demenssjukdom besitter olika former samt grader av 

kunskap samt att denna kunskap manifesteras på olika sätt, vilket dels beror på hur personerna 

med demenssjukdom positioneras av sig själva och andra. Personer med demenssjukdom kan 
således vara delaktiga i de olika kunskapandeprocesser och de sociala situationer som ligger till 

grund för kunskapandet.  

6.4 Praktiska och kliniska implikationer  

Resultatet i studien instämmer med den tidigare forskning som har konstateras att möjligheter 

till interaktion och social samvaro samt att kunna upprätthålla relationer är vitalt för en god 
livskvalitet samt känsla av sammanhang, värde och identitet hos personer med demenssjukdom. 

Att personer med demenssjukdom bör ges hjälp och stöd för att kunna ha goda möjligheter att 

delta i interaktion och social samvaro motiveras därför av denna studie. Att aktiviteter som 
syftar till social samvaro genomförs på boenden för dessa personer kan därmed motiveras. De 

aktiviteter som kan ligga till grund för samtal med personer med demenssjukdom kan vara av 
sådan art att de kan upptas och avslutas på kort tid och är därmed lätta att genomföra exempelvis 

på boenden för dessa personer.  

Att möjliggöra för personer med demenssjukdom att visa på sin kunskap om någonting samt 

följa upp samtalsämnen som initieras av personer med demenssjukdom konstaterades kunna 

stimulera till samtal och social samvaro, vilket kan ge implikationer för att som samtalspartner 
följa upp och utvidga samtal som personer med demenssjukdom initierar. Att positionera 
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personer med demenssjukdom som kunniga och som innehavare av epistemiskt företräde att 

redogöra för någonting kan också underlätta för interaktionen. Även att personer med 

demenssjukdom själva positionerar sig som innehavare av kunskap kan underlätta för personen 
att delta i samtal, vilket kan motivera till försök att underlätta för dessa personer att kunna 

positionera sig själva som kunnande i en interaktion. Dessa strategier förefaller ha en positiv 
inverkan på samtal där personer med demenssjukdom deltar och kan därför antas vara av god 

nytta i bemötandet av personer med demenssjukdom.  

Möjlighet att delta i samtal genom att instämma med eller avvisa yttranden som görs av andra 
utgjorde i det studerade materialet ett sätt för personerna med demenssjukdom att delta i samtal 

Att delta i samtal genom att endast instämma i eller avvisa sådant som yttras av andra erbjuder 
en möjlighet att delta i samtalet samtidigt som låga krav ställs på förmågan att själv kunna 

formulera längre och mer komplexa yttranden som bidrag till interaktionen. Att ges denna 

möjlighet till deltagande i interaktion kan därmed göra social interaktion mer tillgänglig för 
personer som har svårt att bidra till interaktionen på ett mer avancerat sätt. Att ge dessa personer 

möjligheten att på detta sätt delta i samtal kan därför föreslås. Då det troligtvis är meningsfullt 
att även nya samtalsämnen diskutera kan det föreslås att som samtalspartners ha i beaktande att 

också samtala kring både välkända och nya ämnen. Implikationer kan också ses för att inte 

enbart undvika samtalsämnen som kan innebära kommunikativa svårigheter i interaktionen 
med personer med demenssjukdom, då det är viktigt att ta vara på de möjligheter som finns för 

social samvaro och interaktion i så stor utsträckning som möjligt och många tillfällen till 
interaktion kan missas om allt för stor hänsyn tas för att inte uppdaga kommunikativa 

svårigheter som föreligger.  

Studien föreslår att inte förminska de kommunikativa svårigheter som följer en 
demenssjukdom, men att det är viktigt att i största möjliga mån se till styrkor och bevarade 

färdigheter i interaktionen hos personer med demenssjukdom och att dra nytta av dessa för att 

möjliggöra för deltagande i social interaktion.  

6.6 Framtida studier  

Utifrån vad som har framkommit utifrån analys av insamlade data, samt för att bidra till ett mer 
salutogent synsätt kring demenssjukdom, kan ytterligare studier som belyser styrkor och 

bevarade färdigheter snarare än svagheter och förlorade förmågor hos personer med 

demenssjukdom föreslås. Det kan också föreslås att ytterligare studier behövs som studerar 
interaktion som involverar demenssjukdom där svårigheter som uppstår i interaktionen inte 

enbart tillskrivs personen med demenssjukdom, utan samtliga samtalsdeltagare. Studier som 
medför implikationer för hur samtliga samtalsdeltagare kan agera för att stimulera till samt 

underlätta för interaktion som involverar personer med demenssjukdom eftersöks, exempelvis 

studier som syftar till att undersöka hur personer med demenssjukdom kan ges möjlighet att 

delta i kunskapandesituationer och ge uttryck för sin kunskap.  

Ett fenomen som inte undersökts i denna studie är hur samtalspartners till personer med 
demenssjukdom hanterar situationer där personen med demenssjukdom inte har en viss 

kunskap, vilket kan utgöra grund för framtida studier kring interaktion hos personer med 
demenssjukdom. Ytterligare ett fenomen som inte har givits större fokus i föreliggande studie 

är yttrandet av annan typ av kunskap än deklarativ kunskap. Studier som undersöker andra 

uttryck för kunskap än deklarativa uttryck hos personer med demenssjukdom kan således 

föreslås.  
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Då andra teoretiska utgångspunkter samt användandet av andra typer av analysverktyg 

potentiellt hade kunnat ge annorlunda resultat kan implikationer ses för att studera kunskapande 

hos samt positionering av personer med demenssjukdom med andra teoretiska ramverk samt 
metoder för analys. Att teoretiskt studera relationen mellan kunskap och expertis och vad som 

kan anses skilja dessa både kunskapsformer åt föreslås. Av intresse är också att undersöka 
kunskapande vid aktiviteter som är utformade efter på förhand konstaterade expertisområden 

hos personer med demenssjukdom, vilket potentiellt sett skulle kunna validera resultaten i 

föreliggande studie. Studier som undersöker kunskapande vid andra aktiviteter än vid de typer 
aktiviteter som undersökts i föreliggande studie samt studier som undersöker mellanmänskligt 

kunskapande som inte sker i realtid kan också föreslås. Kunskapande som inte sker i realtid kan 
exempelvis vara kunskapande via internet, där mottagaren av information inte erhåller 

informationen samt svarar avsändaren i realtid.  

För att möjliggöra för att kunna dra starkare slutsatser kring interaktion vid demenssjukdom 
kan det föreslås att studera större antal deltagare i fler olika kontexter samt under längre tid än 

vad som har varit möjligt att genomföra inom ramen för denna studie.   
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Bilaga 1. Information om studien  

 

 

Information om studien  

Interaktion som involverar personer med demenssjukdom 
 

Jag heter Hanna Östenberg och skriver en masteruppsats i logopedi vid Linköpings universitet. 

Masteruppsatsens syfte är att undersöka vardagslivet för personer som lever med en 

demenssjukdom med särskilt fokus på kommunikation och samspel. Studien ingår i projektet Att 

leva med demens: kommunikation, relationer och kognition som genomförs av Centrum för 

demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet. En ökad kunskap om kommunikation hos 

personer med demenssjukdom kan leda till att personer med demenssjukdom får ett bättre 
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Centrum för demensforskning som kommer att se inspelningarna. I alla andra sammanhang 
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boende som studeras.  
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studien. Om någon boende inte vill delta kommer jag att bortse från denna person när materialet 

analyseras, om det skulle vara så att denna person ändå hamnar på film. Om någon boende absolut 

inte vill förekomma på film vore jag tacksam att bli kontaktad för att hitta en lösning så att studien 

ändå kan genomföras med de personer som vill delta.  

Har du frågor om genomförandet är du välkommen att höra av dig till mig som också kommer att 

vara den som filmar på plats. Ansvarig för forskningen är professor Lars-Christer Hydén, 

Linköpings universitet. Har du ytterligare frågor kring forskningen är du välkommen att kontakta 

Lars-Christer Hydén, tel: XXX-XX XX XX, e-post: xxxxxxxxxx@liu.se.  
 

Vänliga hälsningar 

Hanna Östenberg 
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Bilaga 2. Anpassad information om studien med bildstöd 

Omarbetad version från CEDER-programmet. 

 

Interaktion som involverar personer med demenssjukdom  

Information till deltagare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studien 
 

Jag vill undersöka vardagslivet för personer som lever med en 
demenssjukdom med särskilt fokus på kommunikation och samspel.  

 
 

 
Hur går det till?  
 

Du, andra personer på ditt boende och kanske också dina anhöriga deltar 
tillsammans i studien. Jag kommer till ditt boende och träffar dig och de 
andra som vill delta. Jag kommer att följa din vardag och fråga hur du tycker 
att det fungerar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Finns det risker med att vara med?  
 

Nej, det finns inga direkta risker för dig.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sekretess och hantering av data  
 

Uppgifter om dig kommer att vara inlåsta. De sparas i minst tio år, så det går 
att titta på dem efteråt om det behövs. Ditt namn kommer inte att nämnas 
när jag berättar om resultaten. 
 

Linköpings universitet är ansvarig för behandlingen av personuppgifter. 
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att få veta vilka personuppgifter 
som behandlas. Du kan skicka din fråga till studiens kontaktperson Hanna 
Östenberg, tel. XXX-XXX XX XX. Har du fler frågor kring forskningen är du 
välkommen att kontakta Lars-Christer Hydén, tel. XXX-XX XX XX. 
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Vad leder studien till?  
 

Jag skriver om studien i en masteruppsats. Studiens resultat kan komma att 
spridas på forskningsmöten och i forskningstidskrifter.  
 

Du får gärna lyssna när jag presenterar studien. Du får också gärna läsa 
uppsatsen. Jag svarar gärna på frågor!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frågor  
 

Du får fråga om studien när du vill.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Frivilligt  
 

Du själv bestämmer om du vill vara med i studien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avsluta  
 

Om du ångrar dig och vill sluta vara med i studien får du göra det när du vill. 
Du behöver inte berätta varför.  
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Att delta i studien innebär…  
 

  
Jag blir filmad i min vardag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag svarar på frågor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jag accepterar att studiens resultat sprids muntligt och skriftligt i uppsatser 
och på seminarium.  
 

Jag accepterar att studiens resultat sprids på forskningsmöten och i 
forskningstidskrifter.  
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Bilaga 3. Samtyckesblankett  

 

 

 

Till dig som deltagare i studie om  

Interaktion som involverar personer med demenssjukdom 
 

Studiens syfte är att undersöka vardagslivet för personer som lever med demenssjukdom med 

särskilt fokus på kommunikation och samspel. En ökad kunskap om kommunikation hos personer 

med demenssjukdom kan leda till att personer med demenssjukdom får ett bättre bemötande och 

en bättre vård i framtiden. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst du önskar. 

Deltagandet innebär inga risker och resultaten anonymiseras så att de inte kan kopplas till dig.  

 

Jag kommer att besöka det vårdboende du bor eller arbetar på och videofilma vissa situationer 

samt föra anteckningar. Om du vill delta i studien samtycker du till att bli inspelad med ljud och 

bild. Om du vill avbryta ditt deltagande kommer eventuella filmer som du syns på inte att 

analyseras. Materialet hanteras konfidentiellt i enlighet med Dataskyddsförordningen och kommer 

att sparas i ett låst arkivskåp på Linköpings universitet i 10 år. Materialet anonymiseras så att 

personer utanför Centrum för demensforskning (CEDER) inte kan koppla informationen till dig.  

 

Inspelningarna kommer endast hanteras av mig och personer inom Centrum för demensforskning 

(CEDER) vid Linköpings universitet. Studiens resultat kommer att behandlas i mitt masterarbete 

i logopedi vid Linköpings universitet och spridas via vetenskapliga konferenser och tidskrifter. 

 

Studien ingår i projektet Att leva med demens: kommunikation, relationer och kognition som 

genomförs av Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet. Ansvarig för 

forskningen är professor Lars-Christer Hydén, Linköpings universitet. Har du ytterligare frågor 

och funderingar kring forskningen är du välkommen att kontakta Lars-Christer Hydén, tel: XXX-

XX XX XX, e-post: xxxxxxxxxx@liu.se.  
 

 

Vänliga hälsningar  

Hanna Östenberg  

Leg. logoped, masterstudent i logopedi vid Linköpings universitet  

 

Handledare:  Charlotta Plejert, tel: XXX-XX XX XXX, e-post: xxxxxxxxxx@liu.se 

Mattias Forsblad, tel: XXX-XX XX XXX, e-post: xxxxxxxxxx@liu.se 
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Jag har fått information om studien Interaktion som involverar personer med demenssjukdom och 

ger mitt samtycke att delta.  

 

Jag är medveten om det är helt frivilligt att delta och att jag när som helst kan avsluta min 

medverkan i projektet utan att ange skäl. 

 

 

 

Namnunderskrift: _______________________________________________ 

 

 

Datum: _______________________________________________________ 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Namn: ________________________________________________________ 

 

 

Adress: _______________________________________________________ 

 

 

Postnummer: ________________ Ort: _______________________________ 

 

 

Telefon: _______________________________________________________ 

 

 

E-post: ________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett för bevittnat samtycke  

 

 

 

Bevittnat samtycke  
 

Jag intygar att _______________________________________________________________ har 

fått information om studien Interaktion som involverar personer med demenssjukdom inom 

projektet Att leva med demens och gett sitt muntliga samtycke till att delta. Information har getts 

om att deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att en orsak anges.  
 

 

Samtycket bevittnas av (underskrift): _____________________________________________ 
 

 

Datum: ____________________________Ort: _____________________________________ 
 

 

Kontaktuppgifter till deltagare i studien:  
 

Namn: ________________________________________________________ 
 

 

Adress: _______________________________________________________ 

 
 

Postnummer: ________________ Ort: _______________________________ 
 

 

Telefon: _______________________________________________________ 
 

 

E-post: ________________________________________________________ 
 

 

Kontaktuppgifter till person som bevittnat samtycket:  
 

Namn: ________________________________________________________ 
 

 

Adress: _______________________________________________________ 
 

 

Postnummer: ________________ Ort: _______________________________ 
 

 

Telefon: _______________________________________________________ 

 

E-post: ________________________________________________________ 
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Bilaga 5. Samtyckesblankett för samtycke inhämtat av anhörig 

 

 

 

Till dig som anhörig till deltagare i studie om  

Interaktion som involverar personer med demenssjukdom 
 

Studiens syfte är att undersöka vardagslivet för personer som lever med demenssjukdom med 

särskilt fokus på kommunikation och samspel. En ökad kunskap om kommunikation hos personer 

med demenssjukdom kan leda till att personer med demenssjukdom får ett bättre bemötande och 

en bättre vård i framtiden. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst du eller din anhörige 

önskar. Deltagandet innebär inga risker och resultaten anonymiseras så att de inte kan kopplas till 

någon deltagare.  

 

Jag kommer att besöka det vårdboende din anhörige bor på och videofilma vissa situationer samt 

föra anteckningar. Om du godkänner att din anhörige deltar i studien samtycker du till att din 

anhörige blir inspelad med ljud och bild. Om du eller din anhörige vill avbryta deltagandet kommer 

eventuella filmer som din anhörige syns på inte att analyseras. Din anhörige kommer att få 

anpassad information om studien när jag är på plats på boendet. Om din anhörige uppvisar obehag 

över situationen så kommer insläpningen att upphöra. Materialet hanteras konfidentiellt i enlighet 

med Dataskyddsförordningen och kommer att sparas i ett låst arkivskåp på Linköpings universitet 

i 10 år. Materialet anonymiseras så att personer utanför Centrum för demensforskning (CEDER) 

inte kan koppla informationen till din anhörige.  

 

Inspelningarna kommer endast hanteras av mig och personer inom Centrum för demensforskning 

(CEDER) vid Linköpings universitet. Studiens resultat kommer att behandlas i mitt masterarbete 

i logopedi vid Linköpings universitet och spridas via vetenskapliga konferenser och tidskrifter. 

 

Studien ingår i projektet Att leva med demens: kommunikation, relationer och kognition som 

genomförs av Centrum för demensforskning (CEDER) vid Linköpings universitet. Ansvarig för 

forskningen är professor Lars-Christer Hydén, Linköpings universitet. Har du ytterligare frågor 

och funderingar kring forskningen är du välkommen att kontakta Lars-Christer Hydén, tel: XXX-

XX XX XX, e-post: xxxxxxxxxx@liu.se.  

 

Vänliga hälsningar  

Hanna Östenberg  

Leg. logoped, masterstudent i logopedi vid Linköpings universitet  

 

Handledare:  Charlotta Plejert, tel: XXX-XX XX XX, e-post: xxxxxxxxxx@liu.se  

Mattias Forsblad, tel: XXX-XX XX XX, e-post: xxxxxxxxxx@liu.se 
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Jag har fått information om studien Interaktion som involverar personer med demenssjukdom och 

ger mitt samtycke till att en anhörig till mig deltar.  

 

Jag är medveten om det är helt frivilligt att delta och att jag eller min anhörige när som helst kan 

avsluta medverkan i studien utan att ange skäl. 

 

 

 

Namnunderskrift: _______________________________________________ 

 

 

Datum: _______________________________________________________ 

 

 

Namn på anhörig som deltar i studien: ______________________________ 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

 

Namn: ________________________________________________________ 

 

 

Adress: _______________________________________________________ 

 

 

Postnummer: ________________ Ort: _______________________________ 

 

 

Telefon: _______________________________________________________ 

 

 

E-post: ________________________________________________________



 

 

Bilaga 6. Transkriptionskonventioner  

Nedan beskrivna konventioner för transkription baseras på de konventioner som användes i 

forskningsprojektet Samtalsspråkets grammatik (Grammar in conversation: A study of Swedish) 

(Samtalsspråkets grammatik, u.å.), med anpassningar och tillägg gjorda av uppsatsens författare.  

 

[   Överlappande tal börjar 

]  Överlappande tal slutar  

=  Rader sammanbundna med = visar yttranden utan hörbar paus mellan (latching)  

(0.8)  Paus, mätt i tiondels sekunder  

(.)  Mikropaus, kortare än 0.2 sekunder  

:  Förlängning av föregående ljud  

ma-  Tvärt avbrutet ord eller ljud  

där  Betonad stavelse  

. Fallande, final intonation  

, Kontinuerlig intonation  

? Stigande intonation  

m: Förlängt ljud med stigande intonation  

m: Förlängt ljud med fallande intonation  

NU Hög ljudstyrka jämfört med omgivande tal 

°visst°  Inramat tal yttras med lägre ljudstyrka än omgivande tal  

*ja*  Yttras med skrattande röst  

↑katter  Höjd grundton  

> <  Inramat tal yttras snabbare än omgivande tal  

< >  Inramat tal yttras långsammare än omgivande tal  

hh  Hörbar utandning  

.hh  Hörbar inandning  

.jah Tal på inandning  

((PEKAR))   Icke-verbala fenomen  

(kvar)  Troligast förslag på yttrande alternativ vid osäker tolkning 

 

 

 


